Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 14. 11. 2020
Število objav: 29
Internet: 22
Televizija: 1
Tisk: 6
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 29
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek
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Zaporedna št.
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Povzetek
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Zaporedna št.
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Zaporedna št.
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Povzetek

Naslov

Umar: Nadaljnje gospodarsko okrevanje negotovo

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...je kriza najmočneje prizadela oz. je bila hitra prilagoditev trenutnim razmeram v času epidemije najtežja (storitvene
dejavnosti, gostinstvo, promet, gradbeništvo, kultura in razvedrilo). Zmanjšanje poslovanja je imelo negativen vpliv na
kazalnike zadolženosti, posledično je vplivalo na slabšo plačilno sposobnost...

Naslov

Oglejte si tudi okolico

Medij

Slovenskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 11. 2020

Avtor

B. K. P.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zemljiški knjigi, plombe, hipoteke, služnosti, bližino energetskih, vodnih in kanalizacijskih vodov, predkupne pravice,
legalnost gradnje (gradbeno in uporabno dovoljenje, skladnost gradnje z gradbenim dovoljenjem), možnosti dostopa,
zaščitena območja, etažno lastnino (posebna pozornost pri polkletnih in mansardnih stanovanjih)....

Naslov

Toliko zasebnih stanovanj naj bi lastniki oddali javni najemni službi

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 11. 2020

Avtor

Katarina Nemanič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...potrebe. Po projekcijah stanovanjskih skladov v Sloveniji namreč potrebujemo 10 tisoč novih najemnih stanovanj. Del
teh bo zagotovo treba zagotoviti z gradnjo novih, zato je v novem stanovanjskem zakonu predvideno tudi, da se bodo
skladi lahko zadolževali več. Zdaj se lahko zadolžijo do 10 odstotkov vrednosti...

Naslov

Umar: Kazalniki nakazujejo negotovost glede nadaljnjega okrevanja gospodarstva

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 11. 2020

Avtor

L. Š.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...je kriza najmočneje prizadela oz. je bila hitra prilagoditev trenutnim razmeram v času epidemije najtežja (storitvene
dejavnosti, gostinstvo, promet, gradbeništvo, kultura in razvedrilo). Zmanjšanje poslovanja je imelo negativen vpliv na
kazalnike zadolženosti, posledično je vplivalo na slabšo plačilno sposobnost...

Naslov

Odbor DZ-ja obravnaval predlog proračuna za leto 2022, opozicija opozarja na visoko
zadolževanje

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 11. 2020

Avtor

L. Š.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zagotovljenih zadosti sredstev. "Dovolj denarja bo za vojsko," se je strinjal in opozoril, da pa ga ni zadosti
načrtovanega za dolgotrajno oskrbo, zdravstvo ali gradnjo javnih najemniških stanovanj. V državni proračun naj bi se
leta 2022 steklo 11,01 milijarde evrov, odhodki pa so določeni v višini 12,60 milijarde evrov....
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Naslov

Slovaki z velikimi načrti, a kaj bo s cenami

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 11. 2020

Avtor

Manja Pušnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Slovaki z velikimi načrti, a kaj bo s cenami Vse večja zdravstvena kriza bo v prihodnje vplivala tudi na trg
nepremičnin. Odpri galerijo Gradnja šišenske soseske Kvartet poteka po načrtih, so zatrdili slovaški investitorji. Foto:
Jože Suhadolnik/Delo Manja Pušnik 13.11.2020 ob 07:00 POSLUŠAJTE...

Naslov

Dopolnila k proračunu za leto 2022 brez podpore odbora

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Državni zbor; 13. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zagotovljenih zadosti sredstev. "Dovolj denarja bo za vojsko," se je strinjal in opozoril, da pa ga ni zadosti
načrtovanega za dolgotrajno oskrbo, zdravstvo ali gradnjo javnih najemniških stanovanj. Odbor za finance in tudi druga
delovna telesa državnega zbora so se s predlogom proračuna za leto 2022 seznanili že v oktobru,...

Naslov

Oglaševanje za prodajo namenjenih nepremičnin večinoma po predpisih

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 13. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...enostanovanjskih stavb. Po zakonu mora biti prodajalec bodisi lastnik zemljiške parcele, na kateri bo gradil oz. gradi
stavbo, bodisi imetnik stavbne pravice, za gradnjo mora biti izdano dokončno gradbeno dovoljenje, z zakonom pa
morajo biti določeni tudi splošni pogoji prodaje posameznih delov stavbe. V usmerjeni akciji,...

Naslov

V Bohinju iščejo rešitve za problematiko pomanjkanja stanovanj in odseljevanja mladih

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 13. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...prebivalcev upada, namreč primanjkuje stanovanj, predvsem za mlade. Občina je za rešitev problematike naročila
pripravo strategije. Med možnimi ukrepi sta gradnja stanovanjskih blokov in obnova opuščenih objektov. Število
prebivalcev Bohinja rahlo upada. V zadnjih desetih letih je upadlo za 3,5 odstotka. Tako je...

Naslov

Umar: Nadaljnje gospodarsko okrevanje negotovo

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 13. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...je kriza najmočneje prizadela oz. je bila hitra prilagoditev trenutnim razmeram v času epidemije najtežja (storitvene
dejavnosti, gostinstvo, promet, gradbeništvo, kultura in razvedrilo). Zmanjšanje poslovanja je imelo negativen vpliv na
kazalnike zadolženosti, posledično je vplivalo na slabšo plačilno sposobnost...
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Naslov

Novomeški svetniki potrdili spremembe proračuna za prihodnje leto

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Notranja politika; 13. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dopolnitev odloka o proračunu občine za prihodnje leto se po besedah župana Gregorja Macedonija nanaša na več
kot 100 projektov, župan pa je med temi napovedal gradnjo dodatnih 400 stanovanj, ki naj bi jih v Novem mestu
zgradili v prihodnjih treh do štirih letih. Med vidnejšimi projekti, ki jih predvideva predlog proračuna...

Naslov

V drugem valu posledice za ponudnike storitev enake ali večje

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 13. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...gradenj in obnov po prvem valu pobrali bolje kot poroke. Pri teh so v oktobru zabeležili za osem odstotkov večji
padec kot meseca marca, medtem ko so pri gradnjah/obnovah zabeležili šest odstotkov manjši padec. Pet odstotkov
manjši je tudi padec zanimanja pri poslovnih storitvah, medtem ko ponudniki osebnih storitev...

Naslov

Od danes prepovedana vsakršna zbiranja, razen izjem. Janša: Nekaj tednov izpada šole
lahko nadomestimo, v zdravstvu je to nemogoče

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 13. 11. 2020

Avtor

STA , A. L.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Konzumiranje hrane in pijače je prepovedano na javnih površinah Gospodarstvo -Industrijska proizvodnja se ne
ustavlja, a deluje ob vseh zaščitnih ukrepih. Gradbeništvo lahko deluje na nenaseljenih gradbiščih. Šport V zaprtih
prostorih lahko trenirajo le poklicni športniki. Upravne enote Le za najnujnejše primere....

Naslov

Vlada odboru DZ z oznako interno poslala pobudo za sporazum o sodelovanju z
Madžarsko pri 2. tiru

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...projekt sposobna zgraditi sama. Novembra 2018 je predsednik madžarske vlade Viktor Orban nato sporočil, da načrt,
da bi vzhodna soseda sodelovala pri gradnji drugega tira in pri razvoju koprskega pristanišča, ne bo uresničen. V
Budimpešti so nato svoja prizadevanja in tudi naložbe usmerili v Trst. S prihodom...

Naslov

Umar: Nadaljnje gospodarsko okrevanje negotovo

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...je kriza najmočneje prizadela oz. je bila hitra prilagoditev trenutnim razmeram v času epidemije najtežja (storitvene
dejavnosti, gostinstvo, promet, gradbeništvo, kultura in razvedrilo). Maja odboj, nato upočasnitev Zmanjšanje
poslovanja je imelo negativen vpliv na kazalnike zadolženosti, posledično je vplivalo...
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Naslov

Slovenija bi drugi tir (znova) gradila z Madžari

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 11. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Signali Spomnimo, na oktobrskem slovesnem dogodku ob začetku madžarsko-slovenskega plinovoda Cirkovce–
Pince je madžarski premier Viktor Orban nakazal, da je gradnja plinovoda le začetek strateškega sodelovanja med
državama. »Do še enega takšnega koraka bo prišlo, ko se bosta državi dogovorili še o krepitvi plinovoda...

Naslov

V Brdih je spet “vsak patk disko”

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 11. 2020

Avtor

Mitja Marussig

Teme

Gradbeništvo, graditev

...izginila, a so jo vedno znova vrnili, tudi v humorni variaciji “Vsak patk joga”, je bridki konec storila, ko so zgradili s
kamnitim zidom obdano krožišče. Ob gradnji je bilo med ljudmi slišati tudi predloge, da je napis že takšna institucija, da
bi ga morali projektanti predvideti v podpornem zidu. A ga seveda niso....

Naslov

V novi številki Primorskih novic preberite

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...hujšega, so potrdili gasilci. Pravočasno so se odzvali tudi v podjetju. V Bovcu bo morda dom starejšihPo enajstih letih
priprav se obetajo možnosti za gradnjo doma starejših v Bovcu, ki bi bil ob domovih na Petrovem Brdu, Podbrdu in
Tolminu četrti v Posočju. Država je projektu naklonjena, denar bodo iskali na...

Naslov

Boštjan Zalar imenovan za direktorja Instituta Jožef Stefan, Renata Zamida ni več
direktorica JAK

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 13. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...hidravlične raziskave za mandatno dobo petih let, in sicer za obdobje od 16. novembra 2020 do 15. novembra 2025.
Prešernova je doktorica znanosti s področja gradbeništva in Inštitut za hidravlične raziskave vodi že od oktobra 2015.
Vlada je imenovala namestnico guvernerja v institucijah Skupine Svetovne banke. Ta položaj...

Naslov

Nov poskus sodelovanja z Madžarsko pri gradnji drugega tira?

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 13. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Nov poskus sodelovanja z Madžarsko pri gradnji drugega tira? 1 28 min Vlada je na parlamentarni odbor za zunanjo
politiko naslovila pobudo za sklenitev sporazuma med Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju...
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Naslov

Raziskava EF na PKP Digital: Kako je epidemija vplivala na slovensko gospodarstvo

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 11. 2020

Avtor

Lana Dakić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...prodaji. Ustavitev javnega življenja najbolj negativno vpliva na turizem, fizične trgovine (ki se bodo morale še bolj
osredotočiti na spletno poslovanje) , gradbeništvo ter promet in logistiko, še ugotavljajo študenti. Na drugi strani bo še
naprej cvetela spletna prodaja, IKT, finančna industrija (saj se pričakuje povečanje...

Naslov

Palais & Villa Schellenburg

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Oglas; 14. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 22

Površina: 2.096 cm
2

...Palais & Villa Schellenburg vaš najlepši novi dom Na lokaciji gradnje se je nekoč bohotila največja zgradba v
Ljubljani, ki je ime Kolizej dobila po Vespazijanovem Gradnja kompleksa se je začela maja 2020 z izkopom gradbene
jame, in sicer na podlagi gradbenega dovoljenja, rimskem...

Naslov

Vrednost gradbenih del septembra višja

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 14. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 17

Površina: 126 cm2

...stavbah višja za 10,1 odstotka, na nestanovanjskih pa za 5,4 odstotka, so sporočili s statističnega urada. Vrednost
opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih je bila prav tako višja, in sicer za 0,9 odstotka. Na letni
ravni je bila vrednost opravljenih gradbenih del septembra višja za 7,9 odstotka....

Naslov

Oprema za gradnjo predorov se vrača v Slovenijo

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 14. 11. 2020

Avtor

Janez Tomažič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 17

Površina: 355 cm2

...SCT, Primorje in Vegrad, so propadla, manjša so preživela, a so bila podhranjena. Kapitalsko pa tudi kadrovsko.
Poleg razpršitve ključnega strokovnega inženirskega kadra se je začelo tudi tehnološko nazadovanje. Podjetja, ki so
nastala ali pa zrasla na pogorišču, so bila slabo opremljena, pestilo jih je tudi pomanjkanje...

Naslov

Slovenija bi drugi tir (znova) gradila z Madžari

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

V ospredju; 14. 11. 2020

Avtor

Anja Hraščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 536 cm2

...Anja Hreščak Vlada je na državnozborski odbor za zunanjo politiko naslovila pobudo za sklenitev sporazuma med
Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri gradnji in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper.
Pobuda je označena z oznako interno, zato podrobnosti niso znane, tudi na infrastrukturnem...
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Tisk
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Naslov

Začetek gradnje vodovoda Briga-Borovec

Medij

Dolenjskilist.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 13. 11. 2020

Avtor

R. M.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Briga, s tem pa so bila pridobljena tudi sredstva sofinanciranja. Gradbeno obrtniška in instalacijska dela za izgradnjo
vodovoda izvaja podjetje Komunalne gradnje Grosuplje, storitve nadzora pa podjetje R-inženiring projekt. Vrednost del
je dobrih 341.000 evrov, zaključek pa je po pogodbi predviden januarja prihodnje...

Naslov

Vlada želi Madžare na drugi tir

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 14. 11. 2020

Avtor

K. G.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 137 cm2

...Ljubljana Podrobnosti ne izdajo Vlada želi Madžare na drugi tir Vključevanje Madžarske v gradnjo in gospodarjenje z
drugim tirom je spet v igri. Vlada je na odbor DZ za zunanjo politiko naslovila pobudo za sklenitev sporazuma med
Slovenijo in Madžarsko...

Naslov

Kotlina brez smradu

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 14. 11. 2020

Avtor

Tina M. Valenčič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 2

Površina: 176 cm2

Povzetek

...Kotlina brez smradu TlNA Milostnih Valenčič jRMRRRHk v C e kdo meni, da je dolgo trajala gradnja predora
Markovec, ali pa da se že predolgo časa vleče saga okrog gradnje drugega tira, ali morebiti gradnja kakšnega
avtocestnega kraka, za primerjavo lahko vzame sanacijo bistriškega Globovnika. Odlagališče nevarnih...

Televizija

Naslov

Omejitveni ukrepi so podaljšani

Medij

TV Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Dobro jutro; 13. 11. 2020

Avtor

Vignjevič Rajka Pupovac

Teme

Gradbeništvo, graditev

Zaporedna št.
29

Povzetek

08:00

Trajanje: 3 min

...(novinarka) Šolanje bo v prihodnjih 14 dneh še naprej potekalo na daljavo. Vrtci bodo odprti le za nujno varstvo.
Industrijska proizvodnja lahko deluje, gradbeništvo pa bo dovoljeno le na nenaseljenih območjih. Od ponedeljka bodo
zaostrili tudi kriterije za prehajanje meja. Lastniki nepremičnin ali plovil niso več izjeme....
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Umar: Nadaljnje gospodarsko okrevanje
negotovo
Ljubljana, 13.11.2020, 11:35 | Posodobljeno pred 4 urami
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min

AVTOR

STA

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

Kazalniki razpoloženja ob zaostrovanju epidemioloških razmer
septembra in oktobra po navedbah Umarja nakazujejo
negotovost glede nadaljnjega okrevanja. Okrevanje evrskega
gospodarstva izgublja zagon, podobno velja tudi za Slovenijo,
kjer se je razpoloženje v gospodarstvu po večmesečnem
izboljševanju oktobra poslabšalo.

Oktobrski kazalniki razpoloženja ob močnem povečevanju okužb s covidom-19
in posledičnem zaostrovanju zajezitvenih ukrepov nakazujejo šibkejše
zaupanje v storitvenih dejavnostih, pozitivno pa ostaja zaupanje glede
nadaljnjega okrevanja predelovalnih dejavnosti v evrskem območju in Sloveniji,
v najnovejši številki Ekonomskega ogledala navajajo v Uradu RS za
makroekonomske analize in razvoj (Umar).
V Sloveniji so se še zlasti poslabšali
kazalniki zaupanja v trgovini na drobno,
storitvenih dejavnostih in med potrošniki,
kar je tudi povezano s ponovno
razglasitvijo epidemije. Vrednosti nekaterih
bolj ažurnih kratkoročnih kazalnikov
aktivnosti, denimo poraba elektrike in
tovorni promet po slovenskih avtocestah,
se v zadnjih tednih oktobra niso bistveno

8

24ur.com
Država: Slovenija

13.11.2020
Petek, 12:34

Kazalo

https://www.24ur.com/novice/gospodarstvo/umar-nada...

2/3

spremenile, vrednost davčno potrjenih računov pa je v zadnjih sedmih dneh
oktobra opazno upadla.
"To nakazuje, da bo imela ponovna razglasitev epidemije večje učinke
predvsem na storitveni sektor, vendar bi lahko bile ekonomske posledice
ponovnega razmaha epidemije in s tem povezanega omejevanja poslovanja
manj intenzivne kot spomladi," so izpostavili v Umarju.
Izbruh epidemije je imel v prvih devetih mesecih velik vpliv na poslovanje
podjetij in njihovo plačilno sposobnost. Posledice so bile občutne v skoraj vseh
dejavnostih, najbolj v tistih, ki jih je kriza najmočneje prizadela oz. je bila hitra
prilagoditev trenutnim razmeram v času epidemije najtežja (storitvene
dejavnosti, gostinstvo, promet, gradbeništvo, kultura in razvedrilo).
Zmanjšanje poslovanja je imelo negativen vpliv na kazalnike zadolženosti,
posledično je vplivalo na slabšo plačilno sposobnost in povečanje zapadlih
obveznosti. Prvi val krize je močno prizadel predvsem samostojne podjetnike,
saj so se dospele neporavnane obveznosti v prvih devetih mesecih medletno
skoraj podvojile, pri gospodarskih družbah pa zmanjšale.

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

Ni pa se povečalo število začetih postopkov zaradi insolventnosti, število
stečajnih postopkov pa se je še zmanjšalo v primerjavi z enakim obdobjem
lani. "To pripisujemo zlasti sprejetim interventnim ukrepom, deloma pa tudi
nedelovanju sodišč v času razglasitve izrednih razmer," so navedli v Umarju.
Razpoložljivi kazalniki gibanj na trgu dela se v tretjem četrtletju niso nadalje
poslabšali, k temu pa sta pomembno prispevala okrevanje gospodarske
aktivnosti v poletnih mesecih in podaljšanje ukrepov za ohranjanje delovnih
mest. Število delovno aktivnih je avgusta ostalo na podobni ravni kot v preteklih
dveh mesecih.
Izstopa pa izrazit medletni upad zaposlenosti v dejavnostih, ki so jih omejitveni
ukrepi najbolj prizadeli, in sicer gostinstvo (6,2 odstotka) in druge raznovrstne
dejavnosti (12,6 odstotka). Število brezposelnih se po opaznejšem
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septembrskem upadu oktobra ni bistveno spremenilo. Medletno je bilo oktobra
število registriranih brezposelnih sicer večje za 15,5 odstotka.
Gospodarska aktivnost v evrskem območju se je sicer v tretjem četrtletju
opazno povečala in celo presegla pričakovanja mednarodnih institucij.

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

Kazalniki gospodarske aktivnosti v Sloveniji so se od maja znatno izboljšali in
nakazujejo močan odboj v tretjem četrtletju. Se je pa avgusta in septembra
okrevanje v večini dejavnosti že opazno upočasnilo, so opozorili v Umarju.
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Oglejte si tudi okolico
slovenskenovice.si/stil/bivanje/oglejte-si-tudi-okolico-367417

NAKUP NEPREMIČNINE
Objavljeno 13. november 2020 19.31 | Posodobljeno 13. november 2020 19.31 |Piše: B. K. P.
Ključne besede:

nakup nepremičnine

okolica

Primož Kovačič

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

Nakup nepremičnine je velik finančni zalogaj, zato si vzemite čas in
najemite potrebne strokovnjake, ki vas bodo opozorili na morebitne
nepravilnosti; do stanovanja se odpravite v prometni konici.

Odpri galerijo
Ogromno je reči, na katere je treba biti pri nakupu nepremičnine pozoren. FOTO: Getty Images
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Čeprav trenutno ni najboljši čas za nakup nepremičnine, opozarjajo strokovnjaki, zaradi omejitve gibanja na
občine so oteženi tudi ogledi, to ne pomeni, da tisti, ki si želijo lastne nepremičnine, ne smejo začeti iskati
prave. Navsezadnje bo največ časa zagotovo vzelo prav iskanje. Kot opozarja svetovalec s področja
nepremičnin Primož Kovačič, lahko takšno iskanje traja tudi pol leta ali celo več.

Pomembna sta pravilno sestavljena prodajna pogodba in točno zaporedje korakov pri postopku prodaje in
nakupa. FOTO: Drazen Zigic/Getty Images
»Lastna nepremičnina niso majica ali hlače, ki jih kupite, pa se ne obremenjujete preveč, če tega potem niti
ne nosite. Gre za velik finančni zalogaj, večinoma vključuje najem kredita, zato ne hitite in vse raje trikrat
premislite,« bodočim kupcem svetuje Kovačič.
Ko najdete nekaj, kar vam je všeč, kar se sklada s pričakovanji glede lokacije, velikosti, cene in še česa, pa je
prvo pravilo – nepremičnine nikoli ne kupujte sami. Razen če imate na tem področju že zelo veliko izkušenj.
»Napake na tem področju vas lahko preveč stanejo, še posebno kot kupca,« opozarja strokovnjak.
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V času uradnega ogleda bo cesta do nepremičnine morda povsem prazna, a to ni nujno realno stanje. FOTO:
clodio/getty Images
»Vsi najraje kupujemo samostojno, brez posrednikov, ker je tako nakup nekaj odstotkov cenejši. Vendar ste v
tem primeru kot kupec tudi pravno nezaščiteni. Treba je preveriti stanje v zemljiški knjigi, plombe, hipoteke,
služnosti, bližino energetskih, vodnih in kanalizacijskih vodov, predkupne pravice, legalnost gradnje
(gradbeno in uporabno dovoljenje, skladnost gradnje z gradbenim dovoljenjem), možnosti dostopa, zaščitena
območja, etažno lastnino (posebna pozornost pri polkletnih in mansardnih stanovanjih).
Če se odločite za nakup, sta zelo pomembna pravilno sestavljena prodajna pogodba in točno zaporedje
korakov pri postopku prodaje in nakupa,« našteva sogovornik, ki svetuje tudi, da se na ogled izbrane
nepremičnine ne odpravite samo enkrat, ampak ob različnih delih dneva preverite, kakšno je denimo
prometno stanje, kar je pomemben dejavnik pri poti v službo in iz nje. Stanje ne bo enako v nedeljo opoldan
in v ponedeljek zjutraj, zato se je priporočljivo do nepremičnine odpeljati ob uri, ko bi se do nje denimo
vračali iz službe, šele tako bo stanje bolj realno.
Za ogled okolice ne potrebujete agenta, zato se lahko mirno do nepremičnine odpravite zgodaj zjutraj ali
pozno ponoči.
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V fazi iskanja je dobro narediti seznam reči, ki jih v nepremičnini ali njeni okolici nikakor ne bi tolerirali,
katere so sprejemljive in katere zaželene.
»Dejavniki, ki vplivajo na ugodje bivanja, se lahko pojavijo samo ob določenih urah ali dnevih. Takrat ste
lahko prepričani, da uradno ogled ne bo dogovorjen. Poleg že omenjene prometne situacije je dobro preveriti,
kakšen je hrup ob določenih urah ali dnevih, osončenje nepremičnine, ali nepremičnina morda stoji na
poplavnem območju, nad hrupnim barom in podobno. Teh situacij je mnogo in na vse sami ob nakupu težko
pomislite,« dodaja Primož Kovačič. Prav zato je dobro v fazi iskanja narediti seznam reči, ki jih v
nepremičnini ali njeni okolici nikakor ne bi tolerirali, katere so sprejemljive in katere zaželene, saj le tako ne
boste česa pozabili.
Vsi najraje kupujemo samostojno, brez posrednikov, ker je nakup nekaj odstotkov cenejši, a ste tako kot
kupec tudi pravno nezaščiteni.

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

»Drugi zelo pomemben del pri nakupu sta stanje nepremičnine in kakovost oziroma ohranjenost vgrajenih
elementov. To določa, koliko denarja boste po nakupu še potrebovali za vselitev oziroma kolikšni bodo
mesečni stroški bivanja. Ta del je izredno težko ugotoviti brez pomoči strokovnjaka s področja gradnje.
Zavedati se je treba, da je cilj prodajalca prodati, cilj nepremičninske agencije pa je tudi čimprejšnja sklenitev
pravnega posla. Kupec je vedno zaščiten s pravnega vidika, s preostalih pa ne,« sklene nepremičninski
svetovalec.
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Več 10 tisoč praznih zasebnih
stanovanj, Sklad pa naj bi jih
dobil le peščico

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

AVTOR

Katarina Nemanič Mal

JSS MOL

Po ocenah ministrstva za okolje in prostor je
praznih vsaj od 20 do 30 tisoč zasebnih stanovanj,
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del teh naj bi najela javna najemniška služba, a kot
kaže bo izkupiček majhen.
V teh dneh poteka tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami, letos na spletu, osrednja tema
prvega dne je bil predlog novega stanovanjskega zakona. Ena od pomembnejših novosti zakona je javna
najemniška služba, prek katere naj bi republiški stanovanjski sklad prišel do novih najemnih stanovanj.

Praznih stanovanj približno stotisoč

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

„Statistični podatki kažejo, da je v Sloveniji več deset tisoč praznih stanovanj, po nekaterih podatkih celo
približno 100.000. Nekatera od teh so sicer uradno prazna, a se ne oddajajo po uradni poti, del praznih
stanovanj je neprimernih za bivanje, ali zaradi slabega vzdrževanja, nefunkcionalnosti ali pa so celo na
neprimernih lokacijah. Vendar pa ocenjujemo, da je v državi med 20.000 in 30.000 praznih stanovanj v
zasebni lasti, ki se ne oddajajo na najemnem trgu. Prav ta stanovanja želi MOP aktivirati v okviru javnega
najema stanovanj,“ je povedal državni sekretar na MOP Robert Rožac.

STANOVANJSKI ZAKON

Nov zakon, nove najemnine. Toliko boste plačevali.
Zasebnik dobil 30 odstotkov višjo najemnino
Ta stanovanja naj bi najel Stanovanjski sklad RS (SSRS), ki bi prevzel vlogo posrednika, upravitelja in
vzdrževalca, ter jih oddal naprej v podnajem. Zasebniki bi stanovanja lahko oddali za največ 1,3-kratnik
neprofitne najemnine, torej bi lahko iztržili največ 30 odstotkov več, kar pa je lahko precej nižja cena, kot
bi jo lahko dosegli na trgu. A tako na ministrstvu kot na SSRS računajo na to, da bodo lastnike k oddaji
stanovanj pritegnili, ker jih bodo razbremenili vseh poslov in tveganj, povezanih z oddajo stanovanj,
dolgoročno bi imeli zagotovljeno prejemanje rednih dohodkov.
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Lastniki, ki bi se odločil za takšno oddajo stanovanj, bi pogodbo s skladom morali skleniti vsaj za tri leta.
Še poleti, ko je bila novela stanovanjskega zakona dana v javno obravnavo, je ta predvidevala, da naj bi

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

pogodbe sklenili za pet let.

SSRS

Javna najemniška služba le do tisoč stanovanj
Kljub prednostim oddajanja prej javne najemniške službe, pa izkupiček stanovanj, ki bi jih dobili na trgu,
očitno ne bo velik. Poleti so na ministrstvu ocenjevali, da bi lahko v naslednjih letih dobili 2000 novih

17

Zurnal24.si
Država: Slovenija

13.11.2020
Petek, 08:14

Kazalo

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...

4 / 10

najemnih stanovanj, na posvetu pa je direktor SSRS Črtomir Remic ocenil, da bi iz tega fonda lahko
prvo leto dobili nekaj 10 stanovanj, naslednje leto nekaj 100 in v naslednjih letih skupaj 1000 novih

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

najemnih stanovanj.

SSRS
Javna najemna služba bo po napovedih sicer omogočila nekaj novih najemnih stanovanj, vendar
bistveno premalo, da bi lahko odločilno vplivala na trenutne potrebe. Po projekcijah stanovanjskih
skladov v Sloveniji namreč potrebujemo 10 tisoč novih najemnih stanovanj.
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Del teh bo zagotovo treba zagotoviti z gradnjo novih, zato je v novem stanovanjskem zakonu predvideno
tudi, da se bodo skladi lahko zadolževali več. Zdaj se lahko zadolžijo do 10 odstotkov vrednosti kapitala,
po novem pa naj bi se ta odstotek dvignil na 50, torej se bodo skladi lahko zadolžili do polovice vrednosti

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

kapitala.

SSRS

V sedmih letih do 4500 novih najemnih stanovanj

19

Zurnal24.si
Država: Slovenija

13.11.2020
Petek, 08:14

Kazalo

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...

6 / 10

Stanovanjski sklad bo do leta 2027 zgradil 2780 novih najemnih stanovanj, od tega jih bo 1447 stanovanj
na voljo do konca leta 2023. Poleg tega pa bo Sklad zagotovil še dodatnih 652 stanovanj z nakupi in v
okviru drugih programov stanovanjske politike. K temu lahko prištejemo še stanovanja, ki jih gradi Javni
stanovanjski sklad MOL, teh bo do leta 2026 1050. V naslednjih šestih do sedmih letih si torej poleg
1000 stanovanj, ki naj bi jih zagotovila javna najemniška služba na trgu, dobili še približno 4500 novih
najemnih stanovanj, torej nekaj več kot polovico potrebnih.
Republiški stanovanjski sklad bo gradil stanovanja na naslednjih lokacijah:
Skupnost za mlade Gerbičeva, Ljubljana, - 109 stanovanj, gradnja končana sredi 2021,
Novo Brdo, Ljubljana - 498 stanovanj, od tega 25 oskrbovanih, gradnja končana konec 2021,

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

Stanovanjska soseska Pod Pekarsko Gorco, Maribor, 1. faza – 212 stanovanj, od tega 30
oskrbovanih, gradnja končana v začetku 2022,
Najemna stanovanja Dolgi most, Ljubljana – 40 stanovanj, zaključek gradnje 2022,
Najemna stanovanja Nad Dolinsko 3, Koper – 90 stanovanj, zaključek gradnje konec 2022,
začetek 2023,
Stanovanjska soseska Pod Pekarsko Gorco, Maribor, 2. faza – 188 stanovanj, od tega 30
oskrbovanih, gradnja končana v začetku 2023,
Najemna stanovanja Ob Savi, Kranj, 1. faza – 187 stanovanj, od tega 28 oskrbovanih,
zaključek gradnje 2023,
Najemna stanovanja Partizan, Jesenice – 43 stanovanj, zaključek gradnje 2023,
Najemna stanovanja Lukovica – 80 stanovanj, zaključek gradnje 2023,
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Najemna stanovanja Ivančna Gorica – 51 stanovanj, zaključek gradnje 2024,
Najemna stanovanja Rožna dolina, Nova Gorica – 80 stanovanj, zaključek gradnje 2025,
Najemna stanovanja Brdo Drage, Novo mesto – 180 stanovanj, zaključek gradnje 2026,
Najemna stanovanja Škotin, Dragomelj – 130 stanovanj, zaključek gradnje 2026,
Najemna stanovanja Glince, Podutik – 400 stanovanj, od tega 52 oskrbovanih, zaključek
gradnje 2027,
Najemna stanovanja Ob Savi, Kranj, 2. faza – 55 stanovanj, zaključek gradnje 2027,
Najemna stanovanja Novo Pobrežje, Maribor - 437 stanovanj, od tega 60 oskrbovanih,

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

zaključek gradnje 2027.
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SSRS
V okviru programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj in stanovanjskih enot za
starejše bo Sklad skupaj z občinami in drugimi prosilci zagotovil skupno do 652 javnih najemnih
stanovanj in stanovanjskih enot za starejše.
Javna najemna stanovanja: z modelom posojila in soinvestitorstva – v lasti občin bo 521
stanovanj in v lasti Sklada 58 stanovanj:
s projekti, ki so trenutno v gradnji: Novo Brdo E1, Ljubljana (174 stanovanj); Dečkovo naselje,
Celje (128 stanovanj); Spodnja Kostrivnica, Rogaška Slatina (10 stanovanj),
s projekti, ki so trenutno v pripravi, pred odobritvijo: Braslovče (4 stanovanja), Zreče (6

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

stanovanj), Slovenske Konjice (11 stanovanj), Nad Dolinsko 3, Koper (90 stanovanj), Rakova
Jelša, Ljubljana (156 stanovanj).
Stanovanjske enote za starejše z modelom posojila in soinvestitorstva – v lasti prosilcev bo 43
stanovanj, v lasti Sklada bo 30 stanovanj:
s projekti, ki so trenutno v gradnji: Dečkovo naselje, Celje (14 stanovanj); Krško (29 stanovanj),
s projekti, ki so trenutno v pripravi, pred odobritvijo: Šmarje pri Jelšah (30 stanovanj).
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SSRS
Javna najemna stanovanja Sklad pridobiva tudi preko Javnega poziva za nakup stanovanj in
zemljišč, kjer bo pridobil 356 stanovanj po celotni Sloveniji: 60 v Slovenj Gradcu in 27 oskrbovanih,
76 v Kočevju, 10 v Lenartu, 31 v Slovenski Bistrici,
10 v Radencih, 24 v Mozirju, 24 v Pesnici pri Mariboru, 10 v Gornji Radgoni, 19 v Mežici,
2 v Sv. Ani v Slov. Goricah, 30 v Črnomlju, 27 v Murski Soboti, 6 v Brežicah.

Gradil bo tudi Javni stanovanjski sklad MOL. Na osmih lokacijah v Ljubljani, naj bi do leta 2026 zgradil
1050 novih najemnih stanovanj.

23

Zurnal24.si
Država: Slovenija

13.11.2020
Petek, 08:14

Kazalo

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...

10 / 10

V gradnji pa je še projekt Dečkovo naselje v Celju, kjer gradijo 147 najemnih stanovanj. Gradnjo
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financirajo Mestna občina Celje, država, del sredstev pa je iz evropskih sredstev.
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Umar: Kazalniki nakazujejo negotovost glede nadaljnjega okrevanja gospodarstva

Ponovna razglasitev epidemije bo imela večje učinke predvsem na storitveni sektor
L. Š.| 13. november 2020 ob 13 23
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po navedbah Umarja okrevanje evropskega gospodarstva izgublja zagon. Podobno velja tudi za Slovenijo, kjer se je
razpoloženje v gospodarstvu po večmesečnem izboljševanju oktobra poslabšalo.
Po navedbah Umarja okrevanje evropskega gospodarstva izgublja zagon. :

Ob močnem povečevanju okužb s covidom-19 in zato zaostrovanju zajezitvenih ukrepov oktobrski kazalniki razpoloženja nakazujejo
šibkejše zaupanje v storitvenih dejavnostih, pozitivno pa ostaja zaupanje glede nadaljnjega okrevanja predelovalnih dejavnosti v evrskem
območju in Sloveniji, v najnovejši številki Ekonomskega ogledala navajajo v Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar).
V Sloveniji so se še zlasti poslabšali kazalniki zaupanja v trgovini na drobno, storitvenih dejavnostih in med potrošniki, kar je tudi povezano s
ponovno razglasitvijo epidemije. Vrednosti nekaterih ažurnejših kratkoročnih kazalnikov aktivnosti, denimo poraba elektrike in tovorni
promet po slovenskih avtocestah, se v zadnjih tednih oktobra niso bistveno spremenile, vrednost davčno potrjenih računov pa je v zadnjih
sedmih dneh oktobra opazno upadla.
"To nakazuje, da bo ponovna razglasitev epidemije imela večje učinke predvsem na storitveni sektor, vendar bi bile lahko ekonomske
posledice ponovnega razmaha epidemije in s tem povezanega omejevanja poslovanja manj intenzivne kot spomladi," so izpostavili v
Umarju.

Velik vpliv epidemije na poslovanje podjetij in njihovo plačilno sposobnost

Izbruh epidemije je imel v prvih devetih mesecih velik vpliv na poslovanje podjetij in njihovo plačilno sposobnost. Posledice so bile občutne
v skoraj vseh dejavnostih, najbolj v tistih, ki jih je kriza najmočneje prizadela oz. je bila hitra prilagoditev trenutnim razmeram v času
epidemije najtežja (storitvene dejavnosti, gostinstvo, promet, gradbeništvo, kultura in razvedrilo).
Zmanjšanje poslovanja je imelo negativen vpliv na kazalnike zadolženosti, posledično je vplivalo na slabšo plačilno sposobnost in povečanje
zapadlih obveznosti.

Prvi val krize je močno prizadel predvsem samostojne podjetnike, saj so se dospele neporavnane
obveznosti v prvih devetih mesecih medletno skoraj podvojile, pri gospodarskih družbah pa zmanjšale.Umar
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Manj stečajev v primerjavi z istim obdobjem lani

Ni se pa povečalo število začetih postopkov zaradi insolventnosti, število stečajnih postopkov se je še zmanjšalo v primerjavi z istim
obdobjem lani. "To pripisujemo zlasti sprejetim interventnim ukrepom, deloma pa tudi nedelovanju sodišč v času razglasitve izrednih
razmer," so navedli v Umarju.
Razpoložljivi kazalniki gibanj na trgu dela se v tretjem četrtletju niso naprej poslabševali, k temu sta pomembno prispevali okrevanje
gospodarske dejavnosti v poletnih mesecih in podaljšanje ukrepov za ohranjanje delovnih mest.
Število delovno aktivnih je avgusta ostalo na podobni ravni kot v preteklih dveh mesecih.
Izstopa pa izrazit medletni upad zaposlenosti v dejavnostih, ki so jih omejitveni ukrepi najbolj prizadeli, in sicer gostinstvo –6,2 odstotka in
druge raznovrstne dejavnosti –12,6 odstotka. Število brezposelnih se po opaznejšem septembrskem upadu oktobra ni bistveno spremenilo.
Medletno je bilo oktobra število registriranih brezposelnih sicer večje za 15,5 odstotka.
Gospodarska dejavnost v evrskem območju se je sicer v tretjem četrtletju opazno povečala in celo presegla pričakovanja mednarodnih
institucij. Kazalniki gospodarske dejavnosti v Sloveniji so se od maja znatno izboljšali in nakazujejo močan odboj v tretjem četrtletju. Se je pa
avgusta in septembra okrevanje v večini dejavnosti že opazno upočasnilo, so opozorili v Umarju.
Umar

epidemija

ekonomski kazalniki
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Odbor DZ-ja obravnaval predlog proračuna za leto 2022,
opozicija opozarja na visoko zadolževanje
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rtvslo.si/gospodarstvo/odbor-dz-ja-obravnaval-predlog-proracuna-za-leto-2022-opozicija-opozarja-na-visokozadolzevanje/542262

K predlogu proračuna za leto 2022 so poslanske skupine opozicije vložile 37 dopolnil v skupni vrednosti skoraj ene
milijarde evrov, od katerih odbor za finance kot matično delovno telo ni podprl nobenega. Foto: Matija Sušnik/DZ

"Iz predloga proračuna je razvidna razvojna naravnanost, krepijo se investicije, ohranja se tudi
socialna naravnanost," je o obravnavanem dokumentu povedal finančni minister Andrej Šircelj.
Vlaganja države se povečujejo predvsem na področjih prometne infrastrukture, zdravstva, socialnega
varstva in okolja. Načrtovati za dve leti naprej je sicer zaradi velike negotovosti glede razvoja
epidemije covida-19 in njenih posledic težko. A minister je spomnil, da tako Evropska komisija kot
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj Sloveniji v prihodnjih letih napovedujeta postopno
okrevanje.
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"Upam, da gredo te investicije v pravo smer," se je na napoved rasti sredstev
za investicije odzval Jože Lenart (LMŠ). Sam meni, da se mora denar porabiti tako, da bodo
projekti, za katere se bo namenil denar, res pospeševali gospodarsko rast. "Ključni bodo programi,
ki bodo imeli dodano vrednost in nam bodo prinesli več, kot bo njihov vložek," je dejal tudi Igor
Peček (LMŠ).
"Proračun ne sme biti samopostrežna trgovina brez omejitev"
V opoziciji so opozarjali na načrtovano visoko rast zadolževanja države, glede katerega je Šircelj sicer
dejal, da je ugled Slovenije na mednarodnih finančnih trgih velik, obrestne mere pa so nizke.
Proračun ne sme biti samopostrežna trgovina brez omejitev in razmišljanja o posledicah, je
opozorila Andrej Zabret(LMŠ): "Bojim se, da bo dolg porabljen za bombončke s kratkotrajnim
učinkom, namenjenim vašim volivcem, odplačevali pa ga bomo vsi še desetletja."
"Ob številnih neznankah je vlada pripravila dober proračun, tudi optimističen," je po drugi strani
dejal Jožef Horvat (NSi). Dušan Verbič(SMC) je opozoril, da se z namenom blažitve posledice
epidemije covida-19 zadolžujejo tudi vse druge države, Robert Polnar (DeSUS) pa se je na kritike o
povečevanju dolga odzval z opozorilom poslancem opozicije, da niso predstavili niti ene alternative
zadolževanju.
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Refinanciranje dolgov bo sicer v prihodnosti prednostna naloga vlade. Luka Mesec (Levica) je
oporekal zagotovilom vlade, da je za vse proračunske porabnike zagotovljenih dovolj
sredstev. "Dovolj denarja bo za vojsko," se je strinjal in opozoril, da pa ga ni dovolj načrtovanega za
dolgotrajno oskrbo, zdravstvo ali gradnjo javnih najemniških stanovanj.
V državni proračun naj bi se leta 2022 steklo 11,01 milijarde evrov, odhodki pa so določeni v znesku
12,60 milijarde evrov. Primanjkljaj bo tako znašal 1,6 milijarde evrov, kar je 3,1 odstotka bruto
domačega proizvoda.
Zagotovili denar za nov muzej, posvečen osamosvojitvi
Odbor za finance in tudi druga delovna telesa državnega zbora so se s predlogom proračuna za leto
2022 seznanili že v oktobru, zatem pa je vlada na osnovi povedanega v razpravah pripravila
dopolnjen predlog.
Pri tem je pustila prihodke in odhodke enake, kot jih je predstavila oktobra. Je pa potrdila nekatere
prerazporeditve, in sicer je znotraj porabe ministrstva za kulturo zagotovila denar za nov muzej,
posvečen osamosvojitvi, je povedal Šircelj.
K predlogu proračuna za leto 2022 so poslanske skupine opozicije vložile 37 dopolnil v skupni
vrednosti skoraj ene milijarde evrov, od katerih odbor za finance kot matično delovno telo ni podprl
nobenega. Svojih dopolnil ni pripravil.
V soboto bo imel odbor na dnevnem redu še predlog sprememb proračuna za leto 2021, proračunske
dokumente za prihodnji dve leti pa bo DZ potrjeval na novembrski seji, ki se začne v ponedeljek.
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Slovaki z velikimi načrti, a kaj bo s cenami
Vse večja zdravstvena kriza bo v prihodnje vplivala tudi na trg nepremičnin.
Fotografija: Gradnja šišenske soseske Kvartet poteka po načrtih, so zatrdili slovaški investitorji.
Foto: Jože Suhadolnik/Delo
Odpri galerijo
Gradnja šišenske soseske Kvartet poteka po načrtih, so zatrdili slovaški investitorji. Foto: Jože
Suhadolnik/Delo
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Manja Pušnik
13.11.2020 ob 07:00

Manja Pušnik
13.11.2020 ob 07:00
Poslušajte
Čas branja: 6:16 min.
Delite
Slovaški Corwin, ki kljub epidemiji v Šiški pospešeno gradi 221 stanovanj, ima v prestolnici velike
načrte. Ker primanjkuje tudi novih, kakovostnih pisarniških prostorov, so napovedali gradnjo
poslovnega kompleksa na Vilharjevi. »Kriza zaradi covida-19 ima vse večje razsežnosti v
gospodarstvu, zato bodo kupci pri nakupih stanovanj previdnejši. To bo zagotovo povzročilo znižanje
cen nepremičnin,« je ocenil nepremičninski strokovnjak Zoran Madon.
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Na gradbišču blizu nakupovalnega središča Aleja trenutno postavljajo betonske temelje in temeljno
ploščo. Foto: Jože Suhadolnik/Delo
»Gradnje soseske Kvartet v Šiški kljub turbulentnim razmeram nismo upočasnili, prepričani smo, da
jo bomo lahko končali pravočasno (do konca leta 2022, op. a.). Trenutno postavljamo betonske
temelje in temeljno ploščo. Med epidemijo smo, denimo, v Bratislavi lahko gradili celo hitreje in s
projektom Guthaus s skoraj 300 stanovanji zdaj celo prehitevamo zastavljene časovne roke,« je
povedal Michal Hájek, vodja prodaje in marketinga pri družbi Corwin Slovenija.
Na vprašanje, koliko od načrtovanih 221 stanovanj so že prodali in kdo so kupci, je odgovoril:
»Prodaja poteka skladno s prodajnim načrtom in presega pričakovanja. Kupci so mešanica različnih
strank, običajno gre za družine in posameznike, ki iščejo stanovanje za dom. Soseska Kvartet ima
tudi odlično investicijsko vrednost. Skupna značilnost naših kupcev je, da so zelo zahtevni
posamezniki, ki vedo, kaj hočejo. Gre za ljudi, ki za svoj denar pričakujejo visoko kakovost in
dodano vrednost.«

Na vrhu stolpnic penthousi
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O cenah stanovanj v Šiški so v Corwinu odgovorili, da so javno dostopne. Ker smo ugotovili, da so
dostopne le na zahtevo, smo na prodajno službo naslovili povpraševanje po treh različno velikih
stanovanjih. Odgovorili so, da je povprečna bruto cena za dvosobno stanovanje od 3150 evrov za
kvadratni meter, za trisobno od 3230 evrov za kvadratni meter in za štirisobno stanovanje od 3240
evrov za kvadratni meter. V cene sta vključena parkirno mesto in davek na dodano vrednost.
Prihodnje leto bodo slovaški investitorji v soseski Kvartet začeli prodajati še 64 različno velikih
nadstandardnih stanovanj v zadnjih petih nadstropjih štirih stolpičev, poimenovali so jih Skyline
Edition. »Večina stanovanj bo imela velike panoramske terase s pogledom na mesto in Alpe. Na
vrhu vsakega stolpiča bo tudi luksuzni penthouse z več terasami. Zavzemal bo celotno nadstropje
oziroma 205 kvadratnih metrov bruto tlorisne površine.«

V Šiški bodo slovaški investotorji zgradili 221 stanovanj, 64 bo nadstandardnih. Foto: Jože
Suhadolnik/Delo
Poleti smo v Delu razkrili, da namerava slovaška družba graditi tudi poslovne prostore na Vilharjevi
za Bežigradom. Na vprašanje, kaj bodo gradili, je Michal Hájek odgovoril: »Res je, pripravljamo
projekt, ki bo največji in najsodobnejši v Sloveniji. Oblikuje ga svetovno znani arhitekturni studio,
ponujal bo takšno vizualno in estetsko izkušnjo kot nobena druga poslovna stavba v državi, hkrati pa
tudi zdravo delovno okolje in zelene tehnologije, ki ustrezajo trajnostni gradnji.«
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Dobrih 10.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče za Bežigradom so Slovaki kupili od DUTB,
kupnina naj bi znašala okoli 4,5 milijona evrov. Načrtujejo, da bodo poslovno-trgovski center začeli
graditi v drugi polovici leta 2022. Na vprašanje, kaj še načrtujejo v glavnem mestu, je Hájek
odgovoril: »Verjamemo, da lahko veliko naredimo za Ljubljano. Povpraševanja po vrhunskih
nepremičninah je namreč zelo veliko. Po izkušnjah iz Bratislave bomo na slovenski trg prinesli
številne novosti, med katerimi je tudi nova oblika hipotekarnega financiranja za stranke Kvarteta.
Želimo si še razširiti svoj portfelj ter se uveljaviti kot vodilni akter na slovenskem nepremičninskem
trgu.«
64
nadstandardnih stanovanj v Šiški bo naprodaj prihodnje leto

Zakaj cene stanovanj ne padajo
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Cene nepremičnin v glavnem mestu kljub epidemiji ne padajo. Zoran Madon, direktor družbe
Metropola IN, je pojasnil, zakaj. »Razlog je enostaven: ponudba še vedno ne zadosti povpraševanju.
Na trgu je namreč premalo stanovanj, zato jih kupci kupujejo tam, kjer so na voljo, in po cenah, ki so
seveda visoke. Ker so opravljeni nakupi nepremičnin po visokih cenah, tudi statistični podatki kažejo, da padca cen nepremičnin med epidemijo ni.«
Hkrati je opozoril, da ima zdravstvena kriza velik vpliv tudi na gospodarstvo in da negotovost o prihodnosti med ljudmi narašča. »Vse več bo brezposelnih in čakajočih na delo, zmanjšani bodo
prihodki podjetij, začela se bodo odpuščanja in nižanja plač zaposlenim. Vse to pripelje do zmanjšanja kupne moči. Če se bo ta trend nadaljeval, bodo kupci pri nakupih nepremičnin zelo
previdni, kar bo povzročilo znižanje cen,« je dodal Madon.
Nepremičninska strokovnjakinja Vesna Levstek je ocenila, da se struktura kupcev spreminja.
»Vedno več prebivalcev je čedalje manj kreditno sposobnih. Po drugi strani tisti, ki so kreditno
sposobni, tako ugodnega financiranja kot zdaj še niso bili deležni. Naložbe v delnice se jim zdijo
preveč tvegane, hramba privarčevanega denarja na banki ravno tako, nepremičnine še vedno vidijo
kot donosno ali vsaj najmanj tvegano odločitev. Nova ali novejša stanovanja navadno kupujejo za
lastno uporabo, pri tem pa nepremičnino, v kateri bivajo, če je le mogoče, obdržijo ali oddajajo ter z
najemnino poplačujejo mesečne obveznosti vračila najetega kredita.« Po mnenju Vesne Levstek je
možnost, da bi cene stanovanj zaradi zdravstvene krize padle, skoraj nična. »Seveda bi cene na
trgu lahko zamajala močna gospodarska kriza, ki je, upamo, s premišljenimi ukrepi PKP ne bo,« je
poudarila sogovornica.
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Dopolnila k proračunu za leto 2022 brez
podpore odbora
Odbor DZ za finance je za obravnavo na plenarni seji pripravil predlog državnega proračuna za leto 2022. Vloženih
dopolnil, s katerimi bi opozicija prerazporedila za blizu milijardo evrov porabe, ni podprl. V soboto bo obravnaval še
predlog sprememb proračuna za leto 2021, oba pa bo DZ potrjeval prihodnji teden.
"Iz predloga proračuna je razvidna razvojna naravnanost, krepijo se investicije, ohranja se tudi socialna naravnanost," je
o danes obravnavanem dokumentu povedal finančni minister Andrej Šircelj. Vlaganja države se povečujejo predvsem na
področjih prometne infrastrukture, zdravstva, socialnega varstva in okolja.
Načrtovati za dve leti naprej je sicer zaradi velike negotovosti glede razvoja epidemije covida-19 in njenih posledic težko.
A minister je spomnil, da tako Evropska komisija kot Urad RS za makroekonomske analize in razvoj Sloveniji v prihodnjih
letih napovedujeta postopno okrevanje.
"Upam, da gredo te investicije v pravo smer," se je na napoved rasti sredstev za investicije odzval Jože Lenart (LMŠ).
Sam meni, da se mora denar porabiti tako, da bodo projekti, za katere se bo namenil denar, res pospeševali
gospodarsko rast. "Ključni bodo programi, ki bodo imeli dodano vrednost in nam bodo prinesli več, kot bo njihov vložek,"
je dejal tudi Igor Peček (LMŠ).

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

V opoziciji so opozarjali na načrtovano visoko rast zadolževanja države, glede katerega je Šircelj sicer dejal, da je ugled
Slovenije na mednarodnih finančnih trgih velik, obrestne mere pa so nizke. Proračun ne sme biti samopostrežna trgovina
brez omejitev in razmišljanja o posledicah, je opozorila Andrej Zabret (LMŠ) in dodala: "Bojim se, da bo dolg porabljen za
bonbončke s kratkotrajnim učinkom, namenjenim vašim volivcem, odplačevali pa ga bomo vsi še desetletja."
"Ob številnih neznankah je vlada pripravila dober proračun, tudi optimističen," je po drugi strani dejal Jožef Horvat (NSi).
Dušan Verbič (SMC) je opozoril, da se z namenom blažitve posledice epidemije covida-19 zadolžujejo tudi vse druge
države, Robert Polnar (DeSUS) pa se je na kritike o povečevanju dolga odzval z opozorilom poslancem opozicije, da niso
predstavili niti ene alternative zadolževanju. Refinanciranje dolgov bo sicer v prihodnosti prednostna naloga vlade.
Luka Mesec (Levica) je oporekal zagotovilom vlade, da je za vse proračunske porabnike zagotovljenih zadosti sredstev.
"Dovolj denarja bo za vojsko," se je strinjal in opozoril, da pa ga ni zadosti načrtovanega za dolgotrajno oskrbo, zdravstvo
ali gradnjo javnih najemniških stanovanj.
Odbor za finance in tudi druga delovna telesa državnega zbora so se s predlogom proračuna za leto 2022 seznanili že v
oktobru, zatem pa je vlada na osnovi povedanega v razpravah pripravila dopolnjen predlog.
Pri tem je pustila prihodke in odhodke enake, kot jih je predstavila oktobra. Je pa potrdila nekatere prerazporeditve, in
sicer je znotraj porabe ministrstva za kulturo zagotovila denar za nov muzej, posvečen osamosvojitvi, je povedal Šircelj.
V državni proračun naj bi se leta 2022 steklo 11,01 milijarde evrov, odhodki pa so določeni v višini 12,60 milijarde evrov.
Primanjkljaj bo tako znašal 1,6 milijarde evrov, kar je 3,1 odstotka bruto domačega proizvoda.
K predlogu proračuna za leto 2022 so poslanske skupine opozicije vložile 37 dopolnil v skupni vrednosti skoraj ene
milijarde evrov, od katerih odbor za finance kot matično delovno telo ni podprl nobenega. Svojih dopolnil ni pripravil.
V soboto bo imel odbor na dnevnem redu še predlog sprememb proračuna za leto 2021, proračunske dokumente za
prihodnji dve leti pa DZ potrjeval na novembrski seji, ki se začne v ponedeljek.
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Oglaševanje za prodajo namenjenih
nepremičnin večinoma po predpisih
Stanovanjski inšpektorji so v letošnji akciji nadzora nad oglaševanjem prodaje stanovanj in enostanovanjskih stavb
preverili 25 oglaševanih nepremičnin. Pri 21 primerih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, v štirih primerih pa je šlo za kršitev
zakonodaje, so danes sporočili z inšpektorata za okolje in prostor.
Z namenom zaščititi končne kupce pred tveganjem neizpolnitve obveznosti investitorja oz. vmesnega kupca kot
prodajalca po prodajni pogodbi ob prodaji stanovanj in enostanovanjskih stavb je stanovanjska inšpekcija izvedla akcijo
nadzorov, v katerih je preverila, ali tisti, ki oglašujejo prodajo objektov, izpolnjujejo pogoje za sklepanje pogodb oz.
oglaševanje nepremičnine.
Inšpektorji so preverjali, ali so za oglaševane nepremičnine izpolnjeni pogoji za sklepanje pogodb oz. oglaševanje
nepremičnine, ki jih določa zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb. Po zakonu mora biti prodajalec
bodisi lastnik zemljiške parcele, na kateri bo gradil oz. gradi stavbo, bodisi imetnik stavbne pravice, za gradnjo mora biti
izdano dokončno gradbeno dovoljenje, z zakonom pa morajo biti določeni tudi splošni pogoji prodaje posameznih delov
stavbe.
V usmerjeni akciji, v katero so vključili 25 nepremičnin, je v 11 primerih vršil prodajo investitor sam, v 14 je imel investitor
sklenjeno posredniško pogodbo o prodaji in oglaševanju nepremičnine z nepremičninskim posrednikom. Iz vzorca
izvedenih usmerjenih nadzorov je mogoče razbrati večji delež prodajalcev, kjer v primeru prodaje večjih večstanovanjskih
stavb investitor - prodajalec ustanovi za ta namen novo podjetje, ki je namenjeno prodaji posameznih delov v določeni
stavbi ali soseski.

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

Izsledke nadzora so danes predstavili tudi na posvetu o poslovanju z nepremičninami, ki je od srede na daljavo potekal v
organizaciji Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS. Udeležilo se ga je približno 200 udeležencev. Prihodnje
leto bo posvet po navedbah zbornice znova potekal v Portorožu, pri čemer bo del dogodka tudi prihodnje leto potekal na
daljavo.
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V Bohinju iščejo rešitve za problematiko
pomanjkanja stanovanj in odseljevanja mladih
Bohinjski občinski svet je na četrtkovi seji obravnaval predlog stanovanjske strategije občine. V Bohinju, kjer število
prebivalcev upada, namreč primanjkuje stanovanj, predvsem za mlade. Občina je za rešitev problematike naročila
pripravo strategije. Med možnimi ukrepi sta gradnja stanovanjskih blokov in obnova opuščenih objektov.
Število prebivalcev Bohinja rahlo upada. V zadnjih desetih letih je upadlo za 3,5 odstotka. Tako je imela lani bohinjska
občina 5105 prebivalcev. Anketa in javne razprave pa so pokazale, da so Bohinjcem oziroma njihovim otrokom, ko
rešujejo prvi stanovanjski problem, stanovanja težko dostopna.
Sodelujoči so izpostavili akutno pomanjkanje najemnih stanovanj za mlade pare in mlade družine. Prevladuje prepričanje,
da je za mlade skoraj nemogoče priti do najemnega ali lastnega stanovanja, tudi če so redno zaposleni. Menijo, da trg
sam ne more rešiti težav, zato pričakujejo, da bo občina aktivno pripomogla k izboljšanju stanja.
Ocenjujejo, da je turizem največji dejavnik, ki zmanjšuje dostopnost stanovanj, saj večina ponudbe stanovanj konča na
trgu kratkotrajnih namestitev. Od celotnega stanovanjskega trga je samo dobra polovica je namenjena domačinom, kar
37 odstotkov stanovanjskih enot pa je namenjenih kratkotrajnemu oddajanju ali vikendom.
Predstavniki Inštituta za politike prostora, ki so za občino pripravili osnutek strategije, so pojasnili, da so jo zasnovali tako,
da bi bil poseg v razvoj turizma čim manjši in da se ohranja število vikendov, apartmajev, hotelov in turistične
infrastrukture. Predlagajo, da občina vzpostavi ločen občinski fond stanovanj, ki bi deloval neodvisno od turističnih tokov.

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

Strategija je zastavljena tako, da ne spodbuja razvoja novih zazidalnih območij in da ne posega v zaščitena območja,
temveč izkorišča obstoječe prostorske potenciale z obnovo stanovanj in za gradnjo večstanovanjskih stavb. Občina bi
lahko povečala število stanovanj na najemniškem trgu in tako omogočila večjemu deležu občanov dolgoročen, varen in
ugoden najem, vzpostavila pogoje za lažjo gradnjo lastniških hiš in omogočila mladim cenejši dostop do prve
nepremičnine. Lahko bi upočasnila tudi rast turizma s poudarkom na omejevanju novih počitniških hiš in stanovanj.
Med bohinjskimi občinskimi svetniki je strategija povzročila precej burno razpravo, zato je niso potrdili, ampak so se le
seznanili z osnutkom, potrjevali pa jo bodo na eni od prihodnjih sej. Pričakovali so nekaj konkretnejših številk. Posebej pa
so izpostavili, da ne gre za konflikt s turizmom. Številni Bohinjci namreč živijo od njega in medtem ko nekateri opozarjajo
na stanovanjsko problematiko, je verjetno še več tistih, ki jim je turizem ključnega pomena.
Predsednik Turističnega društva Bohinj Boštjan Mencinger je prepričan, da omejevanje turizma ni prava pot. Občina ima
na razpolago zemljišča, kjer bi lahko zgradili manjše bloke in tako prišli od 30 ali 40 novih stanovanj. Ključno se mu zdi,
da bi pridobili stanovanja velikosti med 50 in 70 kvadratnih metrov za nakup ali za najem po sprejemljivi ceni. Tako bi
rešili problem večine tistih, ki iščejo stanovanja.
Kot je pojasnil bohinjski župan Jože Sodja, ima občina v lasti 36 stanovanj in vsa so polna, potrebe pa njih pa so še
večje. Meni, da bi občina morda morala sama graditi stanovanja. Zasebni investitorji bi namreč raje gradili stanovanja za
turistični najem. Župan razmišlja tudi o možnostih, kako bi lastnike nepremičnin stimulirali, da bi se raje odločali za
ureditev nepremičnin za dolgoročni najem.
Ob tem je župan izpostavil tudi problem praznih hiš, ki bi jih bilo prav tako možno urediti za dolgoročni najem, pa tudi
velikih hiš, v katerih stanuje le ena starejša oseba. Skušali so jim že predlagati, da bi v hišo vzeli mlajšo družino, ki bi si
tam uredila stanovanje in skrbela za lastnika. Vendar je bil odziv slab. Velikokrat so naleteli na odpor dedičev.
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Umar: Nadaljnje gospodarsko okrevanje
negotovo
Kazalniki razpoloženja ob zaostrovanju epidemioloških razmer septembra in oktobra po navedbah Umarja nakazujejo
negotovost glede nadaljnjega okrevanja. Okrevanje evrskega gospodarstva izgublja zagon, podobno velja tudi za
Slovenijo, kjer se je razpoloženje v gospodarstvu po večmesečnem izboljševanju oktobra poslabšalo.
Ob močnem povečevanju okužb s covidom-19 in posledičnem zaostrovanju zajezitvenih ukrepov oktobrski kazalniki
razpoloženja nakazujejo šibkejše zaupanje v storitvenih dejavnostih, pozitivno pa ostaja zaupanje glede nadaljnjega
okrevanja predelovalnih dejavnosti v evrskem območju in Sloveniji, v najnovejši številki Ekonomskega ogledala navajajo
v Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar).
V Sloveniji so se še zlasti poslabšali kazalniki zaupanja v trgovini na drobno, storitvenih dejavnostih in med potrošniki, kar
je tudi povezano s ponovno razglasitvijo epidemije. Vrednosti nekaterih ažurnejših kratkoročnih kazalnikov aktivnosti,
denimo poraba elektrike in tovorni promet po slovenskih avtocestah, se v zadnjih tednih oktobra niso bistveno
spremenile, vrednost davčno potrjenih računov pa je v zadnjih sedmih dneh oktobra opazno upadla.
"To nakazuje, da bo ponovna razglasitev epidemije imela večje učinke predvsem na storitveni sektor, vendar bi lahko bile
ekonomske posledice ponovnega razmaha epidemije in s tem povezanega omejevanja poslovanja manj intenzivne kot
spomladi," so izpostavili v Umarju.

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

Izbruh epidemije je imel v prvih devetih mesecih velik vpliv na poslovanje podjetij in njihovo plačilno sposobnost.
Posledice so bile občutne v skoraj vseh dejavnostih, najbolj v tistih, ki jih je kriza najmočneje prizadela oz. je bila hitra
prilagoditev trenutnim razmeram v času epidemije najtežja (storitvene dejavnosti, gostinstvo, promet, gradbeništvo,
kultura in razvedrilo).
Zmanjšanje poslovanja je imelo negativen vpliv na kazalnike zadolženosti, posledično je vplivalo na slabšo plačilno
sposobnost in povečanje zapadlih obveznosti. Prvi val krize je močno prizadel predvsem samostojne podjetnike, saj so
se dospele neporavnane obveznosti v prvih devetih mesecih medletno skoraj podvojile, pri gospodarskih družbah pa
zmanjšale.
Ni se pa povečalo število začetih postopkov zaradi insolventnosti, število stečajnih postopkov pa se je še zmanjšalo v
primerjavi z enakim obdobjem lani. "To pripisujemo zlasti sprejetim interventnim ukrepom, deloma pa tudi nedelovanju
sodišč v času razglasitve izrednih razmer," so navedli v Umarju.
Razpoložljivi kazalniki gibanj na trgu dela se v tretjem četrtletju niso nadalje poslabšali, k temu pa je pomembno
prispevalo okrevanje gospodarske aktivnosti v poletnih mesecih in podaljšanje ukrepov za ohranjanje delovnih mest.
Število delovno aktivnih je avgusta ostalo na podobni ravni kot v preteklih dveh mesecih.
Izstopa pa izrazit medletni upad zaposlenosti v dejavnostih, ki so jih omejitveni ukrepi najbolj prizadeli, in sicer gostinstvo
-6,2 odstotka in druge raznovrstne dejavnostih -12,6 odstotka. Število brezposelnih se po opaznejšem septembrskem
upadu oktobra ni bistveno spremenilo. Medletno je bilo oktobra število registriranih brezposelnih sicer večje za 15,5 %.
Gospodarska aktivnost v evrskem območju se je sicer v tretjem četrtletju opazno povečala in celo presegla pričakovanja
mednarodnih institucij. Kazalniki gospodarske aktivnosti v Sloveniji so se od maja znatno izboljšali in nakazujejo močan
odboj v tretjem četrtletju. Se je pa avgusta in septembra okrevanje v večini dejavnosti že opazno upočasnilo, so opozorili
v Umarju.
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Novomeški svetniki potrdili spremembe
proračuna za prihodnje leto
Novomeški svetniki so na četrtkovi redni seji po skrajšanem postopku potrdili spremembe in dopolnitve proračuna za
prihodnje leto, v prvi obravnavi pa so sprejeli tudi predlog proračuna za leto 2022. Spremenjeni proračun za prihodnje
leto tako predvideva nekaj več kot 56,5 milijona evrov prihodka in dobrih 63,5 milijona evrov odhodka.
Sprejeti predlog sprememb in dopolnitev odloka o proračunu občine za prihodnje leto se po besedah župana Gregorja
Macedonija nanaša na več kot 100 projektov, župan pa je med temi napovedal gradnjo dodatnih 400 stanovanj, ki naj bi
jih v Novem mestu zgradili v prihodnjih treh do štirih letih.
Med vidnejšimi projekti, ki jih predvideva predlog proračuna za leto 2022, je navedel nadaljnjo prenovo mestnega jedra,
gradnjo bazenskega kompleksa v Češči vasi, širitev regionalnih kolesarskih povezav in izvedbo stanovanjskega
programa Podbreznik.
Sprejemanje proračuna za leto 2022 se sicer nadaljuje z javno obravnavo, ki poteka do 27. novembra.
Novomeški svetniki so med drugim še v prvi obravnavi sprejeli odlok o določitvi plovnega režima po Krki v Novem mestu,
ki zadeva ureditev tega režima zaradi varnosti plovbe ob izvajanju turističnih, športnih in rekreacijskih dejavnosti in
pospeševanje njihovega razvoja.
Občinski svet se je na svoji zadnji seji seznanil tudi s končnimi poročili nadzornega odbora občine, in sicer s poročilom o
opravljenem nadzoru nad poslovanjem v javnem zavodu Gasilsko-reševalni center Novo mesto za obdobje med letoma
2018 in 2019 ter s poročilom o opravljenem nadzoru poslovanja Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto v enakem
obdobju.

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

Seznanil se je še s poročilom o opravljenem nadzoru pravilnosti poslovanja Krajevne skupnosti Kandija-Grm v
zaključnem računu občine za obdobje med letoma 2018 in 2019 ter s poročilom o opravljenem nadzoru poslovanja
Krajevne skupnosti Stopiče v enakem obdobju.
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V drugem valu posledice za ponudnike storitev
enake ali večje
Ukrepi za omejitev širjenja novega koronavirusa so tudi v drugem valu prizadeli ponudnike tako rekoč vseh vrst storitev.
Posledice bodo v drugem valu okužb z novim koronavirusom enake ali večje kot v prvem, so po analizi dosedanjih
podatkov prepričani pri portalu Omisli.si, ki povezuje iskalce in ponudnike storitev.
Po koncu prvega vala so zabeležili strm porast povpraševanja za vse vrste storitev zaradi ponovnega odprtja javnega
življenja, nato pa je v času dopustov in koriščenja bonov zanimanje strank razumljivo padlo. Drugi val okužb z novim
koronavirusom je zaradi ponovne ustavitve javnega življenja znova povzročil padec krivulje povpraševanja.
Po podatkih, ki so jih zbrali pri portalu, sta se področji gradenj in obnov po prvem valu pobrali bolje kot poroke. Pri teh so
v oktobru zabeležili za osem odstotkov večji padec kot meseca marca, medtem ko so pri gradnjah/obnovah zabeležili
šest odstotkov manjši padec. Pet odstotkov manjši je tudi padec zanimanja pri poslovnih storitvah, medtem ko ponudniki
osebnih storitev beležijo enak padec zanimanja kot ob prvem valu.
Povpraševanj po poročnih ponudnikih je bilo aprila skoraj 8-krat manjše kot januarja. Z izjemo julija so prišle nove
odločnejše omejitve v mescu oktobru, zaradi česar so predvidevali, da bo padec zanimanja za poročne storitve v drugem
valu enak ali celo višji kot v prvem. Je pa vlada od današnjega dne med ukrepi prepovedi shodov kot izjemo dovolila
sklenitev zakonske in partnerske zveze, a le ob predčasnem soglasju ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti.

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

Najbolj so bili doslej v drugem valu prizadeti najemi poročnih lokacij (-76 odstotkov), ponudniki cateringa (-63 odstotkov),
poročnega vina (-50 odstotkov), poročnih fotografij (-41 odstotkov) ter poročne glasbe (-40 odstotkov). Porast
povpraševanja so sicer med drugimi zabeležili pri ponudnikih animacije otrok (60 odstotkov), pravne pomoči ob ločitvah
(67 odstotkov), poročnih oblek (75 odstotkov) poročnih prevozov in ličenja (100 odstotkov) ter dekoracije poročnega
cvetja (300 odstotkov).
Povpraševanje po storitvah gradnje in obnove ni tako nihalo, saj z izjemo meseca junija in oktobra, po podatkih sodeč
opažajo relativno enako sezonsko sliko kot lani. Največji padec povpraševanja so sicer zabeležili pri ponudnikih montaže
klime (-79 odstotkov), toplotnih črpalk (-71 odstotkov), solarnih sistemov (-67 odstotkov), električarskih del (-66 odstotkov)
in fasaderskih del (-61 odstotkov). Skupno gledano pa bo padec zanimanja po njihovem mnenju za gradnjo in obnovo v
drugem valu nižji.
Pri poslovnih storitvah niso zaznali večjih sprememb, le dokaj normalna sezonska odstopanja. V primerjavi s prvim valom
beležijo padec povpraševanja pri ponudnikih pisanja besedil (-88 odstotkov), videoprodukcije (-66 odstotkov) in davčnega
svetovanja (-49 odstotkov), medtem ko so največji porast zanimanja zabeležili pri najemu ponudnikov odnosov z
javnostmi (101 odstotek). Prvi in drugi val koronavirusa sta sicer na zanimanja za poslovne storitve vplivala približno
enako.
Pri osebnih storitvah je bil upad zanimanja v aprilu in marcu kot tudi oktobra relativno visok v primerjavi z letom prej, kar
gre pripisati prepovedi prodaje nekaterih storitev in zaprtju dejavnosti osebnih trenerjev, fitnes centrov ter restavracij in
osebnih praznovanj. Na osebne storitve sta prvi in drugi val koronavirusa vplivala približno enako.
Največji padec zanimanja pa so zabeležili pri najemu avtobusov (-88 odstotkov), najemu avtodomov (-82 odstotkov),
najemu prostorov (-74 odstotkov), zobozdravnikov in osebnih trenerjev (-65 odstotkov) ter cateringu (-63 odstotkov),
medtem ko avtomehanična in avtoličarske storitve beležijo porast povpraševanja glede na izjemo pri odprtjih med drugim
valom, porast pa je bil oktobra kar 900-odstoten pri ponudnikih avtošol, 100-odstotno pa je večje tudi zanimanje za
varstvo otrok in hišnih ljubljenčkov ter za ponudnike učenja na daljavo.
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Od danes prepovedana vsakršna
zbiranja, razen izjem. Janša: Nekaj
tednov izpada šole lahko nadomestimo, v
zdravstvu je to nemogoče
Fotografija je simbolična.
ANDREJ PETELINŠEK

A.L., STA

13.11.2020, 07.14
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V skladu s spremembami odloka, ki jih je vlada v četrtek sprejela z
namenom preprečevanja širjenja novega koronavirusa, so od danes
prepovedana vsa zbiranja, razen če so zbrani člani družine oz. člani
skupnega gospodinjstva. Doslej je bilo namreč dovoljeno zbiranje do
šest oseb. Začasno se prepovedujejo tudi slavja in praznovanja.
Poleg prireditev, shodov, porok in verskih obredov se s spremembami odloka o začasni delni
omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi začasno prepovedujejo
tudi slavja in praznovanja. O izjemah glede prepovedi sklenitev zakonskih zvez in
partnerskih zvez pa odloča minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake
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možnosti.

S spremembo je določena tudi izjema, da se odlok ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo
za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb ter
za organe političnih strank.

Dodatni ukrepi/omejitve vsaj 14 dni
Šole in vrtci
Šolanje na daljavo se nadaljuje, vrtci odprti le za nujne primere
Javni promet
Od ponedeljka: javni prevoz in šola vožnje se v celoti ustavljata. Delujejo taksi službe.
Trgovina, storitve
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Od ponedeljka: Odprte ostajajo živilske trgovine, tržnice in kmetijske prodajalne,
drogerije lekarne, trgovine z medicinskimi pripomočki, kioski, bencinske črpalke, banke,
zavarovalnice, pošte, dostavne službe. Zagotavljati morajo ustrezno razdaljo med
strankami in ločene vhode ter izhode.
Zapirajo se nenujne prodajalne. Zaprti ostajajo hoteli (razen za izjeme, gospodarske in
diplomatske delegacije, športne ekipe) kozmetični in frizerski saloni, velnesi, fitnesi ...
Delujejo: dimnikarji, servisne delavnice, v katerih opravljajo popravila motornih vozil in
koles, avtoličarske in avtokleparske delavnice, vulkanizerji.
Gostinstvo
Lokali in restavracije ostajajo zaprti. Prevzem in dostava delujeta naprej, a ne med
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policijsko uro. Konzumiranje hrane in pijače je prepovedano na javnih površinah
Gospodarstvo
-Industrijska proizvodnja se ne ustavlja, a deluje ob vseh zaščitnih ukrepih. Gradbeništvo
lahko deluje na nenaseljenih gradbiščih.
Šport
V zaprtih prostorih lahko trenirajo le poklicni športniki.
Upravne enote
Le za najnujnejše primere.
Sodišča
Delujejo.
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Drugi ukrepi
- Ni več mogoče kot doslej zbiranje do 6 oseb, razen če bodo zbrani člani družine oz. člani
skupnega gospodinjstva. Ukrep velja od petka opolnoči.
- Prepovedani so maše, verski obredi, poroka kot dogodek. Sklenitev zakonske zveze je
dovoljena s soglasjem ministra za delo.
- Prepoved gibanja (razen za izjeme) med 21. in 6. uro ostaja.
- Prepovedano je gibanje med občinami, izjeme enake kot doslej: dostop do delovnega
mesta, premoženja, zdravstvenih, sodnih, upravnih storitev, skrb za bližnje, dostop do
storitev, ki jih v občini prebivanja ni.
- Od ponedeljka: lastništvo nepremičnine ali plovila ni več med izjemami za prehajanje
meje brez karantene. Prav tako ne bo več mogoč obisk ožjih družinskih članov v roku 72
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ur zunaj EU oziroma schengenskega območja.
- Do sedaj je veljalo, da so osebe, ki jim je bila odrejena karantena zaradi prihoda v
Slovenijo iz rdeče države, imele možnost predčasne prekinitve karantene z negativnim
testom na koronavirus. Ta ukrep sicer ostaja, a lahko karanteno na tak način prekinejo šele
po petih dneh.

Janša pravi, da lahko zmoremo zgolj z razumom in
solidarnostjo
Še naprej velja omejitev gibanja med občinami, ki vsebuje vse doslej veljavne izjeme. S
ponedeljkom se zaustavlja javni potniški promet in znova zapirajo nenujne trgovine. Prav
tako od ponedeljka lastništvo nepremičnine ali plovila ne bo več med izjemami za prehajanje
meje brez karantene. Šolanje bo v prihodnjih 14 dneh še vedno potekalo na daljavo, v vrtcih
bo le najnujnejše varstvo.
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Premier Janez Janša je v četrtek zvečer na Twitterju navedel, da so razmere težke in lahko
zmoremo zgolj z razumom in solidarnostjo. "Nekaj tednov izpada šole lahko v skrajnem
primeru nadomestimo z nekaj tedni podaljšanja v poletje. Tedna izpada zdravstva in posledic
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ni mogoče nikoli popraviti. Niti posledic izpada v kritični industriji," je dodal Janša.
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Vlada odboru DZ z oznako interno poslala
pobudo za sporazum o sodelovanju z
Madžarsko pri 2. tiru

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
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STA, M.R.

13.11.2020, 15.02

Vlada je na odbor DZ za zunanjo politiko naslovila pobudo za
sklenitev sporazuma med Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri
izgradnji in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge DivačaKoper. Pobuda je označena z oznako interno, zato podrobnosti niso
znane.
Zaradi oznake interno podrobnosti pobude ne komentirajo tudi na resornem infrastrukturnem
ministrstvu.
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Ni pa to prva pobuda za sodelovanje z Madžari pri največjem, nekaj več kot milijardo evrov
vrednem infrastrukturnem projektu v državi. Za sodelovanje si je pred leti prizadevala tudi
vlada Mira Cerarja, in sicer tako, da bi Madžarska za projekt prispevala do 200 milijonov
evrov kapitalskega vložka v podjetju 2TDK.
V času Cerarjeve vlade so pripravili podobno pobudo, ki je sprva prav tako nosila oznako
tajnosti, a je to oznako z dokumentov pozneje umaknila infrastrukturna ministrica v času vlade
pod vodstvom Marjana Šarca Alenka Bratušek.
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Zaradi tajnosti pogajalskih izhodišč je namreč del politike pa tudi zaposleni v Luki Koper
vladi očital prikrivanje zahtev Madžarske v zameno za sodelovanje pri projektu.
Dokumenti so med drugim razkrili slovenska izhodišča, med drugim, da kapitalski vložek
Madžarske v projektnem podjetju 2TDK z vložki morebitnih drugih zalednih držav ne sme
doseči ali preseči slovenskega vložka, višina donosa na vložen kapital pa ne sme presegati 2,8
odstotka letno. Slovenija je tedaj v pogajanjih zagovarjala tudi stališče, da javna železniška
infrastruktura, ki sestavlja drugi tir proge Koper-Divača, po koncu koncesijskega razmerja
postane last Slovenije. Lastniški delež v Luki Koper in prednost madžarskih prevoznikov pri
uporabi drugega tira nista predmet pogajanj.
Bratuškova je sodelovanju Madžarov pri projektu nasprotovala in vztrajala, da je Slovenija
projekt sposobna zgraditi sama. Novembra 2018 je predsednik madžarske vlade Viktor
Orban nato sporočil, da načrt, da bi vzhodna soseda sodelovala pri gradnji drugega tira in pri
razvoju koprskega pristanišča, ne bo uresničen. V Budimpešti so nato svoja prizadevanja in
tudi naložbe usmerili v Trst.
S prihodom nove vlade so se odnosi in želja po sodelovanju z Madžarsko okrepili.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Minister Jernej Vrtovec je večkrat tudi izpostavil pomen sodelovanja zalednih držav, julija se
z delegacijo mudil na delovnem obisku na Madžarskem, kjer se je na temo čezmejnih
projektov v energetiki in prometu srečal z ministrom za zunanje zadeve in trgovino Petrom
Szijjartom ter ministrom za inovacije in tehnologijo Laszlom Palkovicsem.
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Pozdravljeni, Matjaž

UMAR

STA
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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!

13. november 2020 14:01
Predviden čas branja: 3 min

NAJNOVEJŠE
2 min

V ZDA razvili
spletno orodje za
izračun tveganja
okužbe s
koronavirusom

32 min

Tožba Nissana
proti Ghosnu na
sodišču

47 min

V Franciji
obeležujejo peto
obletnico
terorističnih
napadov v Parizu

1 ura

Umrl priljubljen
hrvaški pevec
Kićo Slabinac

1 ura

#video Kacin:
Številke o
okuženih kažejo,
da se epidemija
umirja, stanje v
bo...
Vse objave

Umar: Nadaljnje gospodarsko
okrevanje negotovo
Kazalniki razpoloženja ob zaostrovanju epidemioloških razmer septembra in
oktobra po navedbah Umarja nakazujejo negotovost glede nadaljnjega
okrevanja. Okrevanje evrskega gospodarstva izgublja zagon, podobno velja
tudi za Slovenijo, kjer se je razpoloženje v gospodarstvu po večmesečnem
izboljševanju oktobra poslabšalo.

Fotografija je simbolična. (Foto: Matej Povše)

Ob močnem povečevanju okužb s covidom-19 in
posledičnem zaostrovanju zajezitvenih ukrepov
oktobrski kazalniki razpoloženja nakazujejo šibkejše
zaupanje v storitvenih dejavnostih, pozitivno pa
ostaja zaupanje glede nadaljnjega okrevanja
predelovalnih dejavnosti v evrskem območju in
Zasebnost
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Sloveniji, v najnovejši številki Ekonomskega
ogledala navajajo v Uradu RS za makroekonomske
analize in razvoj (Umar).
OGLAŠEVANJE
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V Sloveniji so se še zlasti poslabšali kazalniki
zaupanja v trgovini na drobno, storitvenih
dejavnostih in med potrošniki, kar je tudi povezano s
ponovno razglasitvijo epidemije. Vrednosti nekaterih
ažurnejših kratkoročnih kazalnikov aktivnosti,
denimo poraba elektrike in tovorni promet po
slovenskih avtocestah, se v zadnjih tednih oktobra
niso bistveno spremenile, vrednost davčno potrjenih
računov pa je v zadnjih sedmih dneh oktobra opazno
upadla.
»To nakazuje, da bo ponovna razglasitev epidemije
imela večje učinke predvsem na storitveni sektor,
vendar bi lahko bile ekonomske posledice
ponovnega razmaha epidemije in s tem povezanega
omejevanja poslovanja manj intenzivne kot
spomladi,« so izpostavili v Umarju.
Izbruh epidemije je imel v prvih devetih mesecih
velik vpliv na poslovanje podjetij in njihovo plačilno
sposobnost. Posledice so bile občutne v skoraj vseh
dejavnostih, najbolj v tistih, ki jih je kriza najmočneje
prizadela oz. je bila hitra prilagoditev trenutnim
Zasebnost
47

13.11.2020

Dnevnik.si

Petek, 12:06

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042943196/posel/novice/uma...

3/4

razmeram v času epidemije najtežja (storitvene
dejavnosti, gostinstvo, promet, gradbeništvo, kultura
in razvedrilo).

Maja odboj, nato upočasnitev
Zmanjšanje poslovanja je imelo negativen vpliv na
kazalnike zadolženosti, posledično je vplivalo na
slabšo plačilno sposobnost in povečanje zapadlih
obveznosti. Prvi val krize je močno prizadel
predvsem samostojne podjetnike, saj so se dospele
neporavnane obveznosti v prvih devetih mesecih
medletno skoraj podvojile, pri gospodarskih družbah
pa zmanjšale.
Ni se pa povečalo število začetih postopkov zaradi
insolventnosti, število stečajnih postopkov pa se je
še zmanjšalo v primerjavi z enakim obdobjem lani.
»To pripisujemo zlasti sprejetim interventnim
ukrepom, deloma pa tudi nedelovanju sodišč v času
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razglasitve izrednih razmer,« so navedli v Umarju.
Razpoložljivi kazalniki gibanj na trgu dela se v
tretjem četrtletju niso nadalje poslabšali, k temu pa
je pomembno prispevalo okrevanje gospodarske
aktivnosti v poletnih mesecih in podaljšanje ukrepov
za ohranjanje delovnih mest. Število delovno
aktivnih je avgusta ostalo na podobni ravni kot v
preteklih dveh mesecih.
Izstopa pa izrazit medletni upad zaposlenosti v
dejavnostih, ki so jih omejitveni ukrepi najbolj
prizadeli, in sicer gostinstvo -6,2 odstotka in druge
raznovrstne dejavnostih -12,6 odstotka. Število
brezposelnih se po opaznejšem septembrskem
upadu oktobra ni bistveno spremenilo. Medletno je
bilo oktobra število registriranih brezposelnih sicer
večje za 15,5 %.
Gospodarska aktivnost v evrskem območju se je
sicer v tretjem četrtletju opazno povečala in celo
presegla pričakovanja mednarodnih institucij.
Kazalniki gospodarske aktivnosti v Sloveniji so se od
maja znatno izboljšali in nakazujejo močan odboj v

Zasebnost
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tretjem četrtletju. Se je pa avgusta in septembra
okrevanje v večini dejavnosti že opazno upočasnilo,
so opozorili v Umarju.

Eurostat malenkost znižal
oceno četrtletne rasti v
območju z evrom
Evropski statistični urad Eurostat je danes za 0,1
odstotne točke znižal prvotno oceno, da je bila
gospodarska rast v tretjem četrtletju v območju z
evrom 12,7-odstotna in v celotni EU 12,1odstotna. V območju s skupno valuto je bila tako
rast v primerjavi z drugim četrtletjem 12,6odstotna, v EU pa 11,6-odstotna, so zapisali
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danes.
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Slovenija bi drugi tir (znova) gradila z Madžari

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

dnevnik.si/1042943247/Slovenija/slovenija-bi-drugi-tir-znova-gradila-z-madzari

Vlada je na državnozborski odbor za zunanjo politiko naslovila pobudo za sklenitev sporazuma med
Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri izgradnji in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge
Divača–Koper. Pobuda je označena z oznako interno, zato podrobnosti niso znane, tudi na
infrastrukturnem ministrstvu jih ne komentirajo. A pobuda kot taka ni presenečenje, saj prihaja po
nizu signalov o krepitvi slovensko-madžarskega gospodarskega sodelovanja, ki so jih dajali najvišji
politični predstavniki tako slovenske kot madžarske strani.

Signali
Spomnimo, na oktobrskem slovesnem dogodku ob začetku madžarsko-slovenskega plinovoda
Cirkovce–Pince je madžarski premier Viktor Orban nakazal, da je gradnja plinovoda le začetek
strateškega sodelovanja med državama. »Do še enega takšnega koraka bo prišlo, ko se bosta državi
dogovorili še o krepitvi plinovoda in železniških povezavah,« je dodal.
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Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Madžarsko je dobro, ga je pa mogoče še izboljšati, med
drugim s projekti energetske in prometne infrastrukture, je po srečanju z madžarskima ministroma
za zunanje zadeve in trgovino Petrom Szijjartom ter za inovacije in tehnologijo Laszlom
Palkovicsem letos poleti rekel tudi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Konkretno je sicer
omenil železniško povezavo Beltinci–Lendava in Lendava–Redič, ne tudi drugega tira, je pa tedaj
minister Vrtovec omenjal razvoj Luke Koper. »Gradnja železniške proge je v interesu Republike
Slovenije. Luka Koper ima namreč možnost velikega zalednega skladišča v Beltincih in ta povezava bi
pomenila korak naprej tudi v razvoju Luke Koper,« je izpostavil.

Vabili Kitajce, odrivali Madžare, vabimo Madžare, odrivamo Kitajce
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Hkrati pa je pobuda, ki jo je vlada poslala v državni zbor, še en dokaz popolnoma shizofrene in
neenotne geostrateške politike države Slovenije, ki se spreminja z vsakokratno vlado. Spomnimo, za
sodelovanje Madžarske pri projektu drugega tira si je pred leti prizadevala že vlada Mira Cerarja.
Predvidela je, da bi Madžarska, enako kot Slovenija, za projekt prispevala do 200 milijonov evrov
kapitalskega vložka v podjetju 2TDK. Madžarsko sodelovanje in nejasni pogoji sodelovanja so bili
hkrati predmet najglasnejših kritik v državnem zboru. Večina opozicije (z izjemo SDS) je sodelovanju
nasprotovala. Zavzeli so stališče, da je Slovenija drugi tir sposobna zgraditi sama.
Nekdanji minister za infrastrukturo v času Cerarjeve vlade Peter Gašperšič se je v svojem mandatu
večkrat sestal tudi s predstavniki velikih kitajskih gradbenih korporacij in razpravljal o možnostih
sodelovanja pri gradnji drugega tira. Poleg Kitajcev so ministra obiskali tudi predstavniki turške
gradbene skupine Yapi Merkezi, ki, mimogrede, na razpisu za glavna dela pri drugem tiru pravkar
sodeluje s še enim turškim podjetjem ter družbo Kolektor. Ta po drugi strani skupaj s Pomgradom in
CGP najbolj aktivno poziva k spoštovanju evropskih smernic, na podlagi katerih bi iz tega razpisa
lahko izpadla kitajska in tudi turška podjetja.
Minister Gašperšič je na primer gostil tudi turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, ki se je
zavzel za večje možnosti sodelovanja obeh držav na področju gradbeništva. Niti do Kitajske niti do
Turčije bivši minister sicer ni zavzel jasnega stališča, kot ga je Cerarjeva vlada zavzela glede
Madžarske.

V štirih letih dvoje nasprotnih usmeritev
Toda ob menjavi vlade in s prihodom ministrice Bratuškove na vrh infrastrukturnega resorja je
Madžarska odpadla prva. Novembra 2018 je tudi predsednik madžarske vlade Viktor Orban po nizu
negativnih signalov s slovenske strani sporočil, da načrt, da bi vzhodna soseda sodelovala pri gradnji
drugega tira in pri razvoju koprskega pristanišča, ne bo uresničen. V Budimpešti so nato svoja
prizadevanja in tudi naložbe usmerili v Trst.
Nenadoma Madžarska torej ni bila več zaželena kot partnerica pri projektu drugi tir. So pa bili toliko
bolj zaželeni Kitajci. Bratuškova je kot ministrica večkrat potovala na Kitajsko in se tam denimo
srečala s podpredsednikom vlade Ljudske republike Kitajske Hu Chunhuajem, s kitajskim ministrom
za promet Li Xiaopengom, pa tudi z azijskimi in evropskimi ministri. Predstavljala jim je projekt
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drugega tira. Srečala se je tudi s predstavniki megakorporacij China State Construction Engineering
in China Railway 20 Bureau Group. »Ministrica predstavlja projekt z namenom promocije, da bi
zagotovili čim širšo udeležbo na mednarodnem razpisu za izvajalce del,« so tedaj pojasnili na
ministrstvu.
Bilo je uspešno: obe omenjeni družbi sta se potegovali za glavna dela pri drugem tiru, a se po
odločitvi nove uprave družbe 2TDK s Pavletom Hevko na čelu nista prebili v drugi krog
dvofaznega razpisnega postopka. Težava naj bi bila v tem, da Slovenija in Kitajska nimata
sklenjenega večstranskega ali dvostranskega trgovinskega sporazuma, so nedavno pojasnili v 2TDK.
Vlada Janeza Janše po eni strani tako zapira vrata kitajskim (in turškim) podjetjem, po drugi strani
pa jih spet odpira, ne samo Madžarom, temveč vsej višegrajski skupini.

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

Zanimivo je, da se na deklarativni ravni zavzemajo za čim hitrejšo izvedbo projekta, a je bila prav
največja parlamentarna (in zdaj vladna) stranka tista, ki je aktivno prispevala h kar dvema
referendumoma o zakonu o drugem tiru ter vsaj enoletnemu zastoju projekta na ta račun. Vse to (še
enkrat več) dokazuje, da so v naši državi ključni državni strateški projekti ob odsotnosti jasne
strategije vselej plen političnega mešetarjenja.
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V Brdih je spet “vsak patk disko”
Mitja Marussig

Goriška

13. 11. 2020, 19.57 , posodobljeno: 13. 11. 2020, 20.24

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

“Vsak patk disko!” Napis na zidu ob križišču v Gonjačah, ki je od osemdesetih let sporočal, da je na Humu
plesišče, je že zdavnaj postal kulten in standardna fraza v besednjaku Goričanov.

GONJAČE > Ikona ob glavni cesti, ki je večkrat izginila, a so jo vedno znova vrnili, tudi v humorni variaciji “Vsak
patk joga”, je bridki konec storila, ko so zgradili s kamnitim zidom obdano krožišče. Ob gradnji je bilo med ljudmi
slišati tudi predloge, da je napis že takšna institucija, da bi ga morali projektanti predvideti v podpornem zidu. A ga
seveda niso. Je pa zato od včeraj po zaslugi neznanca(ev) napis spet tam, kjer je zaslovel. To je sicer res vandalizem,
a v tesnobnih korona časih, ko o disku lahko le sanjamo, je številnim narisal širok nasmeh in vsaj za trenutek spet
vrnil čas normalnosti.
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V novi številki Primorskih novic preberite
Spletno uredništvo

Jutri v PN

13. 11. 2020, 19.22 , posodobljeno: 13. 11. 2020, 20.17

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

Primorec dr. Erik Brecelj, priznani kirurg in zdravnik na Onkološkem inštitutu, je že leta kritičen presojevalec
zdravstvenega sistema in politike ter odločen borec za ohranitev vsem enako dostopnega in urejenega
javnega zdravstva. Da gre slednjemu zahvala, da je še kos epidemiji, pravi in opozarja, da bodo posledice na
zdravju ljudi in v zdravstvenem sistemu izjemne in daljnosežne. Svari pred tretjim valom epidemije. Jutri
objavljamo intervju.

Dr. Erik Brecelj opozarja na številne težave v zdravstvu, ki jih je epidemija dodatno razgalila. Foto: Leo Caharija

Kako priti na delo po zaprtju javnega prometa? Katere
trgovine ostajajo v ponedeljek odprte?
Po zaustavitvi javnega potniškega prometa se bodo kljub splošni prepovedi zbiranja lahko na delo skupaj vozili
sodelavci iz istega podjetja. Ministrstvo za infrastrukturo bo do ponedeljka z delodajalci iskalo tudi rešitve za
specifične probleme, ki jih povzroča začasna ukinitev potniških vlakov ter mestnih in medkrajevnih avtobusov.
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Za koncesije za domove starejših se na Primorskem potegujejo
štirje zavodi oziroma podjetja
Na razpis ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za podelitev koncesij za opravljanje
institucionalnega varstva v domovih starejših so prispele tudi vloge za dodatna koncesijska mesta na Primorskem,
in sicer v Kopru, Renčah, Vrtojbi in Črnem Vrhu nad Idrijo.

Namesto direktorja Avditorija vršilec dolžnosti, Obalne galerije
bo vodila Mara Ambrožič Verderber
Javni razpis, s katerim je občina Piran iskala direktorja v svojem javnem zavodu, Avditoriju Portorož, je župan Đenio
Zadković razveljavil. Nihče med enajstimi prijavljenimi, niti štirje, ki so prišli v ožji krog, se ni zdel dobra izbira - ne
svetu Avditorija, ne občinski komisiji za mandatna vprašanja in niti županu.

Iz napeljave za ogrevanje tovarne Plastik je izteklo 1000 litrov
nafte, a ni prišla daleč
Ko se je danes na Kanalskem razširila vest, da je iz tovarne Plastik Kanal v okolje izteklo 1000 litrov nafte, se je
najbrž marsikdo prijel za glavo. Takšne stvari so se namreč tam v zadnjem času že zgodile. Tokrat pa ni bilo nič
hujšega, so potrdili gasilci. Pravočasno so se odzvali tudi v podjetju.

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

V Bovcu bo morda dom starejših
Po enajstih letih priprav se obetajo možnosti za gradnjo doma starejših v Bovcu, ki bi bil ob domovih na Petrovem
Brdu, Podbrdu in Tolminu četrti v Posočju. Država je projektu naklonjena, denar bodo iskali na razpisih EU, ki se
obetajo v okviru korona paketa. Dom bi umestili v javno mrežo z dostopnimi cenami.

Čez dve leti vendarle konec smradu iz Globovnika?
Okoljsko ministrstvo skupaj z Občino Ilirska Bistrica in Parkom Škocjanske jame pripravlja sanacijo bistriškega
odlagališča Globovnik. O njej so se dogovorili že lani, vendar je v finančne načrte Parka, ki naj bi primaknil denar
zanjo, posegla koronakriza. Tako naj bi večino denarja zdaj prispevala država, v prihodnjih dveh letih predvidoma
pol milijona evrov.

Časar in Pučko na zatožni klopi ostala sama, soobtoženi Graj
priznal krivdo
Z zaslišanjem prič se je danes na koprskem okrožnem sodišču nadaljevalo ponovljeno sojenje v zadevi Beltinci. Tri
dni po tem, ko ga je sodišče oprostilo zaradi domnevno spornega posla z Grafistom in koprsko občino, je Robert
Časar, nekdanji prvi mož Luke Koper, znova sedel na zatožno klop. Z njim se zagovarja Milan Pučko, nekdanji
izvršni direktor v podjetju.
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Jure Lesar in Bogdan Sojič, nekdaj skupaj v bendu Eskobars, o
novih pesmih
Glasbena kolega in tovariša, ki sta pred leti skupaj ustvarjala v piranskem bendu Eskobars, te dni seveda ne moreta
nastopati na odru, kjer glasba zares zaživi in zagrmi. A tako Jure Lesar kakor Bogdan Sojič križem rok ne sedita niti
v osami. Nizata nove avtorske pesmi in tudi videospote ...

Ni gledalcev, ni prednosti domačega igrišča
Severna Makedonija, Slovaška, Škotska in Madžarska so dopolnile seznam 24 udeleženk evropskega prvenstva v
nogometu. Dramatičnih zasukov in razpletov v zadnjih dejanjih dodatnih kvalifikacij ni manjkalo, tudi zato je bilo
razočaranje pri poraženkah Gruziji, Severni Irski, Srbiji in Islandiji še toliko bolj izraženo.

S spominom na plaz optimistično gledajo naprej
Dve desetletji po zdrsu plaza Stože v urejenem Logu pod Mangrtom življenje umirjeno teče z občutkom varnosti
zaradi sanacijskih posegov, ki so skoraj zaključeni. Domačini ob spoštljivem spominjanju na sedem žrtev gledajo z
optimizmom v prihodnost. Jih pa skrbi upadanje števila prebivalcev. Tistega strašnega 17. novembrskega jutra se je
moralo iz doline umakniti 143 domačinov, dvajset let kasneje jih je skoraj za tretjino manj.

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

Že 30 let plemenitih mehurčkov iz Biljane
Bilo je leta 1990, ko je Miran Sirk iz Biljane pripravil vino iz grozdja iz očetovega vinograda za prvih 500 steklenic
penine. Z rezultati je bil zadovoljen, naslednje leto je šlo v zorenje že 5000 steklenic. Zdaj, ko je mimo 30 trgatev, se
Sirk ponosno ozre nazaj, a prehojeno pot in dosežke s soprogo Petro vgrajuje v nove cilje in nove izzive. Najbolj
viden je velika klet, ki raste streljaj stran od domačega dvorca Dorišče.

Nives Brelih obožuje neopazne detajle
Nives Brelih je geografinja, ki je svoje življenjsko poslanstvo našla v fotografiji. Tako lahko izraža svojo ustvarjalno
žilico, ki jo neguje že od otroštva. Fotografija zanjo ni le pritisk na sprožilec. “Da ustvariš lep motiv, potrebuješ
dobro oko in znanje opazovanja svetlobe ter znanje tehnike,” pravi 35-letnica. “S fotografijo pa moraš ustvariti tudi
pravo zgodbo,” dodaja. V svoj objektiv najraje lovi pristne in preproste trenutke sreče in ljubezni, pri čemer ji ne
uidejo neopazni detajli.
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Boštjan Zalar imenovan za direktorja Instituta Jožef Stefan,
Renata Zamida ni več direktorica JAK
15 min

Na včerajšnji seji je vlada sprejela tudi nove več kadrovskih odločitev.
Za direktorja Inštituta Jožef Stefan je imenovan Boštjan Zalar, za
mandatno dobo petih let, za obdobje od 1. decembra 2020 do 30. novembra
2025. Zalar je na institutu zaposlen na odseku za fiziko trdne snovi ter je
redni profesor za področje fizike materialov na Mednarodni podiplomski šoli
Jožefa Stefana.

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

Vlada je s položaja direktorice Javne agencije za knjigo Republike
Slovenije razrešila Renato Zamida.
Vlada je dala soglasje k imenovanju pTanje Prešeren za direktorico Inštituta
za hidravlične raziskave za mandatno dobo petih let, in sicer za obdobje od
16. novembra 2020 do 15. novembra 2025. Prešernova je doktorica znanosti s
področja gradbeništva in Inštitut za hidravlične raziskave vodi že od oktobra
2015.
Vlada je imenovala namestnico guvernerja v institucijah Skupine Svetovne
banke. Ta položaj prevzema Urška Grmek, vodjo kabineta ministra za
finance in hkrati razrešila dosedanjega namestnika guvernerja. Januarja 2019
je vlada za namestnika guvernerja v institucijah Skupine Svetovne banke
imenovala Andreja Kavčiča, takratnega vodjo sektorja za mednarodne
finančne odnose na ministrstvu za finance. S 1. oktobrom 2020 je na
ministrstvu za finance prišlo do reorganizacije, zaradi katere omenjeni sektor
ne obstaja več.
Vlada je odločala tudi o spremembah v nadzornem svetu družbe 2 TDK.
Seznanila se je, da je Iztok Černoša, predstavnik ministrstva za finance v
nadzornem svetu družbe 2TDK, z dnem 6. 10. 2020 odstopil s funkcije člana
nadzornega sveta. Za pet let, od 13. 11. 2020 do 12. 11. 2025, je vlada za
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novega člana nadzornega sveta imenovala Aleša Logarja, predstavnik
ministrstva za finance.
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Nov poskus sodelovanja z Madžarsko pri gradnji drugega tira?
1

28 min

Vlada je na parlamentarni odbor za zunanjo politiko naslovila pobudo za
sklenitev sporazuma med Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri gradnji in
gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper. Pobuda je
označena z oznako interno, zato podrobnosti niso znane, poroča STA.

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

Spomnimo, da je tak načrt že obstajal pod vlado Mira Cerarja, a je nato
vlada Marjana Šarca Madžarski, ki naj bi prispevala 200 milijonov evrov,
odpovedala sodelovanje. Madžarski je Cerarjeva vlada obljubila gradnjo
viadukta, najem zemljišča v Luki in velik donos, mi pa smo izračunali
tudi, da bi bilo partnerstvo z Madžari najdražje med vsemi možnostmi.
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Raziskava EF na PKP Digital: Kako je
epidemija vplivala na slovensko
gospodarstvo
Čas branja: 4 min

0
13.11.2020 11:08
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LANA DAKIĆ

Foto: Jernej Lasič
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Več iz teme:
PKP >

koronavirus >

Peter Suhodolčan >

Matjaž Koman >

Julija Barbič >

IMB >

Adria Mobil >

Nika Drobnič >
Lotrič meroslovje >

Raziskava ljubljanske ekonomske fakultete je pokazala, da velika
večina slovenskih podjetij (več kot 90 odstotkov) pričakuje
negativen ali zelo negativen vpliv epidemije koronavirusa na
gospodarstvo, je danes na digitalni Poslovni konferenci Portorož
povedal Matjaž Koman iz ljubljanske ekonomske fakultete.
Najbolj pesimistični so menedžerji v malih in srednjih podjetjih.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Sodelujoči v anketi pričakujejo, da bo kriza trajala 20 mesecev,
nekaj več kot polovica jih pričakuje tudi zmanjšanje števila
zaposlenih (predvsem v majhnih podjetjih). Anketo so med 200
menedžerji in 2.444 zaposlenimi izvedli v oktobru, pred začetkom
drugega vala koronavirusa.

Preberite tudi
Velimir Bole: Vprašanje je, koliko je podjetij, ki
so de facto že mrtva
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Več kot polovica podjetij bo zmanjšala vlaganja v
raziskave in razvoj
Podjetja pričakujejo več kot 60-odstotni upad povpraševanja,
najbolj v predelovalnih dejavnostih, prav tako pa več kot 60
odstotkov podjetij napoveduje zmanjševanje vlaganj v raziskave in
razvoj (najbolj v storitvenih dejavnostih), kot tudi v usposabljanje
in izobraževanje zaposlenih.
Na področju stroškov dela bodo podjetja najpogosteje
zmanjševala stroške usposabljanja zaposlenih (47,5 odstotka),
zaposlenim ukinjala ugodnosti (41,5 odstotka), odpovedovala
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

pogodbe z zunanjimi izvajalci (agencijskimi delavci, študentsko
delo) (40 odstotkov). Približno četrtina vprašanih podjetij bo
nižala plače.
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Sicer so v prvem valu epidemije podjetja med ukrepi najpogosteje
uporabljala delo od doma (60 odstotkov), subvencionirano
čakanje na delo (več kot polovica vprašanih podjetij je to možnost
koristila v sklopu prvega protikoronskega paketa, delež pa se je pri
nadaljnjih paketih znižal na tretjino oziroma dobro četrtino). Po
ukrepu skrajšanega delovnega časa je poseglo 19 odstotkov
vprašanih podjetij.

Hitra prilagoditev dela od doma, a izziv, kako
zadržati produktivnost

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

Slovenska podjetja so se na prvo zaprtje javnega življenja
spomladi odzvala razmeroma hitro. Delež ljudi, ki so delali na
daljavo vsak dan, se je povečal kar za šestkrat v obdobju med
marcem in koncem maja. Pri organizaciji dela v času epidemije so
se podjetja najpogosteje srečevala z izzivom, kako izboljšati
produktivnost (59 odstotkov), je povedal Koman.
Med izzivi, s katerimi so se soočala podjetja pri organizaciji dela
na daljavo oziroma od doma, so tako bili zadržanje in povečanje
produktivnosti, soočanje s tveganji, psihično zdravje zaposlenih,
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zmanjševanje prihodkov, vzdrževanje družabnih stikov, delo v
timih in inovativnost. Med ovirami pa so anketiranci poleg
neprimernosti dela za opravljanje od doma opozorili predvsem na
pravni vidik in tehnološke kompetence zaposlenih. Slednje so
poleg ustreznih programskih rešitev predstavljale veliko oviro
tako v velikih kot majhnih podjetjih. Zaposleni pa so izpostavili
tudi pomanjkanje zaupanja.
Po dejavnostih so bili bolj zadovoljni tisti zaposleni, ki delujejo v
okviru panog oskrbe z električno energijo, vodo in preostalih
storitev saniranja okolja, dejavnosti finančnih in zavarovalnih
storitev in javne uprave. Izrazito slabše zadovoljni pa so bili z
delom od doma zaposleni v logistiki, turizmu, telekomunikacijskih
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

in informacijskih dejavnostih in drugih poslovnih dejavnostih.

Več razmišljanja o službi in več stresa med
zaposlenimi
Med prvo epidemijo se je delež tistih, ki so delali manj kot 30 ur
na teden, povečal kar na četrtino, največ v panogah turizma,
trgovine in izobraževanja, je pokazala še raziskava EF. Prav tako
pa se je delež tistih, ki so delali več kot 50 ur na teden povečal na
11 odstotkov (pred epidemijo jih je bilo 7,6 odstotka), pri čemer se
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z nadpovprečnimi obremenitvami spet srečuje del zaposlenih v
panogi trgovine, izobraževanja in, po pričakovanju, zdravstva.
Delež zaposlenih, ki poročajo o več kot 50-urnem tedenskem
delavniku, je ostal visok tudi po epidemiji, je izpostavil Koman.
Kot je še povedal na digitalni Poslovni konferenci Portorož, so
zaposleni precej bolj razmišljali o službenih obveznostih tudi v
prostem času, petina je bila vedno ali pogosto preveč utrujena, da
bi lahko opravila tudi druge družinske obveznosti ali preživela
dovolj časa z družino. Raven stresa pa je bila precej manjša pri
tistih zaposlenih, ki so lahko sami odločali, ali bodo delali od

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

doma ali v podjetju.

"Potrebujemo novo zakonodajo za delo na
daljavo"
Koman je še izpostavil, da bi država morala sprejeti novo
zakonodajo, ki bi urejala delo od doma oziroma na daljavo, med
drugim bi po njegovem morali vključiti tudi "pravico delavca do
odklopa", kot jo poznajo v nekaterih drugih državah (Belgija).
Zdajšnje razmere so po njegovem lahko podlaga za oblikovanje
bolj vključujoče in vzdržne ekonomije ob ustrezni podpori države.
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Prav tako bi morala država po mnenju Komana imeti večjo vlogo
pri kritični javni infrastrukturi in visoko tveganih projektih, ki so
v dolgoročnem javnem interesu, javne agencije pa bi morale
postati bolj zavzeti poslovni partner.

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

Zmagovalci in poraženci prvega vala
koronakrize

Foto: Jernej Lasič

Študenti IMB programa na ljubljanski ekonomski fakulteti Nika
Drobnič, Peter Suhodolčan in Julija Barbič pa so
podrobneje predstavili vpliv koronavirusa na gospodarstvo. Kot
ugotavljajo, je koronakriza najbolj prizadela panoge: turizma
oziroma gostinstva, transporta, avtoindustrije in maloprodaje
(denimo modna industrija), medtem ko se je v tem obdobju
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povečalo povpraševanje v IKT-panogi, finančni industriji in
spletni prodaji.
Ustavitev javnega življenja najbolj negativno vpliva na turizem,
fizične trgovine (ki se bodo morale še bolj osredotočiti na spletno
poslovanje) , gradbeništvo ter promet in logistiko, še ugotavljajo
študenti. Na drugi strani bo še naprej cvetela spletna prodaja,
IKT, finančna industrija (saj se pričakuje povečanje najemanja
posojil) in lokalni pridelovalci hrane. V avtomobilski industriji pa
je koronakriza lahko tudi priložnost, saj lahko slovenski

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

dobavitelji vskočijo ob disrupcijah v dobavni verigi.

Foto: Jernej Lasič

Predstavili so tudi uspešna primera spopadanja s koronakrizo:
podjetji Adria Mobil, ki se želi pozicionirati kot vodilni substitut
za hotelske in druge nastanitve, in Lotrič meroslovje, ki se je
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hitro prilagodil novim razmeram s povečanim preverjanjem
kakovosti, sodelovali pri razvoju medicinskih respiratorjev ...

Več iz teme:
PKP >

koronavirus >

Julija Barbič >

IMB >

Adria Mobil >

Nika Drobnič >
Lotrič meroslovje >
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Peter Suhodolčan >

Matjaž Koman >
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Palais & Villa Schellenburg
vaš najlepši novi dom
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neprecenljivo
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bohotila
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bila
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njim
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predana
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štiri

gradbene

za
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varstvo

so
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jame,
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stanovanjski
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Vrednost gradbenih del
septembra višja
Gradbeništvo Umar ugotavlja, daje bilo
gradbeništvo med koronavirusom zelo prizadeto

Ljubljana

-

gradbenih

Vrednost

del, opravljenih septembra, je

višja od avgu-

bila 2,6 odstotka
stovske

in 7,9 odstotka

stični

sporočil

lani, je

septembra

urad. Gre za tretji

pred julijem na
rikrat zapored
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tistem,

gradbenih

mesečni
znižala.

septembra

Vrednost

stati-

zapore-

dni mesec zviševanja po
ko se je vrednost

del

ravni

opravljenih

na stavbah je bila
šest odstotkov, in sicer je

bila na stanovanjskih

za

10,1 odstotka,

skih

pa za 5,4

stavbah

višja

na nestanovanj-

odstotka, so sporočili

s statističnega urada.
Vrednost

nih del
objektih

na
je

septembra na letni ravni
vrednost gradbenih del

stavbah

višja

25,9

za

opravljenih

gradbe-

tako

višja, in

odstotka,

na

nestanovanjskih stavbah pa je bila
nižja, in sicer za 1,9 odstotka.
Na letni ravni je bila višja

vrednost
del
na

opravljenih
gradbenih

objektih, in sicer za

gradbenih inženirskih
bila prav

odstotka višja je bila

šti-

gradbenih del
višja za

7,9

višja kot

tudi

gradbenih

inženirskih

9,5 odstotka.

Vrednost gradbenih del, oprav prvih devetih mesecih

vljenih
leta,

pa

je

bila

2,4

odstotka

nižja

sicer za 0,9 odstotka.
Na letni ravni je bila vrednost
opravljenih gradbenih del septem-

kot v istem obdobju lani. Kot so zapisali statistiki, je bila na stavbah
nižja za 5,2 odstotka,

na gradbenih

bra višja za 7,9 odstotka. To je bil na

inženirskih
stotka.

pa za

letni ravni drugi zaporedni dvig po
zniževanju vrednosti v zadnjih pe-

Umar

v

objektih

sveži

ogledalo

0,9

publikaciji
piše,

je

Ekograd-

tih mesecih.

nomsko

Vrednost opravljenih gradbenih
del na stavbah je bila septembra
na letni ravni višja za 5,4 odstotka,

beništvo med dejavnostmi, ki so
bile zaradi novega koronavirusa

in

sicer

je

bila

na

stanovanjskih

da

od-

najbolj prizadete.
STA
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Oprema za gradnjo predorov se vrača v Slovenijo
Slovenska gradbena operativa nadomešča zamude pri gradbeni opremljenosti

Gradbeništvo

-

jih je tudi pomanjkanje referenc.

li. Za

teden prispel nov komplet strojev za vrtanje predorov. Kolek-

V gradnji predorov

za drugi tir v

tor je v tehnologijo, ki

sarajevski Euro Asfalt.

Nova Gorica

V Slovenijo je ta

nekatera

omogoča

niji opravljajo
tja.

Zdaj

zgolj

pa bomo

strojno opremo
opremo

imeli

Slove-

v

tuja

podje-

domačo

in kader,

ki bo

to

uporabljal.

Kolektor CPG v opremo vlaga približno pet milijonov evrov na leto,
razloži Kristjan Mugerli, direktor

Slovenija

Kolektorja

dolg

Zlom gradbeništva

darski krizi

je

v zadnji gospopustil dolgoročne

največja

jetja,

Primorje in

SCT,

propadla,

manjša

gradbena

so

pod-

deluje

ki

v sklo-

Kolektorja gradbeništva. »Smo
najbolje

opremljeno

Ta teden smo
naročen komplet treh stronam bo omogočil, da bomo
samostojno vrtali predore.

začelo

je

jev, ki

lahko

Vegrad,

so

Gre

preživela,

a

mer

inženirske-

tudi

tehno-

loško nazadovanje. Podjetja, ki so
nastala ali pa zrasla na pogorišču,
so bila slabo opremljena, pestilo

dela

gradnjo

predora,

metrov.

turške-

oddala

Cengiz

naš

slo-

del

Kolektor

je

grad-

beništvo pa bo kot član konzorcija
slovenskih podjetij zvrtal 1530 medolg

železniški

predor

Pekel

trov

za

bager, stroj

(vrtanje

lukenj za miniranje

Mugerli.

prihodnjem

V

obdobju bomo v Sloveniji gradili
več predorov, zato je to najbrž šele
začetek

investiranja

v

opremo

ga

bo izvedla slovenska

operativa.

za vrtanje Boo-

razložil

strokovnega

letos

gradnja

na progi od Počehove do Pesnice,
kar je prvi projekt po 15 letih, ki

ključnega

se

3546

bo

prejeli

in vgradnjo geomehanskih sider)
in robot za brizganje betona,« je

kadra

venskega

gradbišče

zamahu,

gradbeno podjetje.

so bila podhranjena. Kapitalsko pa
tudi kadrovsko. Poleg razpršitve
ga
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CPG,

je

podjetju

mu

bo

15 garnitur.

hkrati delalo

več predorov

tehnološko

Tomažič

posledice,

denimo

ko

polnem

Nova garnitura

pu

Janez

regijska podjetja,

primerjavo,

Sloveniji se obeta

njihov izkop, vložil dva milijona
evrov. Vrtanje predorov

so napredovala

za

V

prihodnje

Sloveniji gradilo več

gradbena
pa

se bo

v

predorov. Na

projektu drugega tira jih bo osem,
v skupni dolžini 20,5 kilometra.
Na severnem delu tretje osi bo pet
dvocevnih predorov in en enocevni, na južnem delu pa je načrtovan
predor pod Gorjanci.

njihovo gradnjo, še dodaja Muger-

v-

Mehanizacija,

ki

je dodana

v strojni

park

slovenskih

gradbenih

podjetij.
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INFRASTRUKTURA

/

DRUGI

TIR

DIVAČA-KOPER

Slovenija bi drugi tir (znova) gradila z Madžari
Pobuda za (vnovično) so-

poleti

dejal

drugem tiru, ki jo vlada po-

nister

Jernej

šilja v državni zbor, ni pre-

omenil

senečenje, saj je bilo v zadnjem času kar nekaj signalov, da se bo to zgodilo. Je
pa ta pobuda še en dokaz

shizofrene in

litike države, ki se spremi-

povezavo
ci-Lendava in Lendava-Redič,

Beltinpa

ne

tudi drugega tira, je pa tedaj minister
Vrtovec omenjal razvoj Luke Koper.
»Gradnja železniške proge je v intereSlovenije. Luka Koper

su

ima možno-

de Madžarske.
Toda ob menjavi vlade in s prihodom ministrice Alenke Bratušek na

vrh infrastrukturnega resorja je Maodpadla
Novembra
prva.

džarska

2018 je po nizu negativnih signalov
tudi Orban sporočil, da vzhodna soseda

bo

ne

merili v

tincih; ta povezava bi pomenila korak

Madžari ne, Kitajci da
Nenadoma Madžarska torej ni bila
več zaželena kot partnerica pri projektu. So pa bili toliko bolj zaželeni

Spreminjajoča se politika
ki jo je vlada poslala v drje tudi še en dokaz shizo-

frene in neenotne geostrateške poli-

državnozborski odbor za

ki

tike,

vsakokratno

se spreminja z

Kitajci.

Bratuškova je

večkrat
tam

potovala

Ljudske

republike

Madžarske pri projektu drugega tira

promet

si je

predstavniki

in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper. Pobuda je

Mira Cerarja. Predvidela je, da bi

oznako interno,

trukturnem

zato poinfrastudi
na
znane,

ministrstvu

jih

ne

ko-

mentirajo. A pobuda sama ni presenečenje,

saj

prihaja po nizu

signalov o

slovensko-madžarskega

krepitvi

podarskega sodelovanja, ki

gos-

so jih da-

jali najvišji politični predstavniki tako
na

na

začetku

venskega

plinovoda

madžarski

nakazal,

začetek

oktobrski slovesnosti

gradnje

že

vlada
Ma-

2TDK.

Nejasni

pogoji

sodelovanja

z

med

Construction

China Railway
čim

20

tedaj

za

izvajalce

del,«

opozicije (z izjemo

vali na razpisu za glavna dela pri dru-

sposobna

Nekdanji minister za infrastrukturo

naj bi bila v tem, da Slovenija in Kitaj-

nasprotovala. Zavzeli
je

Slovenija

šič se je v

drugi

so

tir

stališče,

čelu nista prebili v drugi krog. Težava

svojem

mi razpravljal

Gašper-

ska nimata sklenjenega večstranskega

mandatu večkrat

ali dvostranskega trgovinskega spora-

o

obiskali

ki-

možnostih sodelova-

nja pri gradnji drugega tira.
so

je uspešna. Obe družbi sta se potego-

gem tiru, a se po odločitvi nove uprave družbe 2TDK s Pavletom Hevko na

nju

da

SDS) je sodelova-

predstavniki

Ministra
gradbene

zuma,

so pojasnili

v 2TDK.

Vlada Janeza Janše tako po eni stra-

ni zapira

vrata

kitajskim

podjetjem,

po drugi strani pa jih odpira ne samo
Madžarom,
temveč vsej višegrajski
skupini. x

di turškega predsednika Recepa

Z nastopom vlade Marjana

govorili o krepitvi plinovoda in želez-

yyipa Erdogana, ki je tedaj

metne infrastrukture, je po srečanju z

za-

med-

pojasnili na ministrstvu. Bila

skupine Yapi Merkezi, gostil pa je tu-

džarsko je dobro, ga je pa mogoče še
izboljšati, med drugim s projekti pro-

in

Group. »Mi-

širšo udeležbo na

narodnem razpisu

s

China

Engineering'

Bureau

državama. »Do še enega takšnega koraka bo prišlo, ko se bosta državi doniških povezav,« je dodal. Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Ma-

tudi

so

Cirkovce-Pince

da je gradnja daljnovoda le

pa

megakorporacij

Madžarsko so bili nato predmet glasnih kritik v državnem zboru. Večina

tajskih gradbenih korporacij in z nji-

strateškega sodelovanja

Xiaopengom

gotovili

sestal tudi s predstavniki velikih

Orban

State

Li

nistrica promovira projekt, da bi

vložka v podjetje

se

Hu Chuministrom za

evrov kapitalskega

madžarsko-slo-

premier Viktor

in

džarska, enako kot Slovenija, za promilijonov
do 200
jekt prispevala

v času Cerarjeve vlade Peter

Spomnimo,

je

prizadevala

zgraditi sama.

slovenski kot madžarski strani.

Signali
ob

leti

pred

sodelovanje

za

ministrica

Kitajske

nhuajem in s kitajskim

sklenitev sporazuma med Slovenijo in
Madžarsko o sodelovanju pri gradnji

Spomnimo,

kot

Kitajsko

na

srečala s podpredsednikom vlade

vlado.

drobnosti niso

gradnji

Trst.

zunanjo politiko naslovila pobudo za

označena z

sodelovala pri

drugega tira, ampak se bodo raje us-

naprej,« je izpostavil.

žavni zbor,

Anja Hreščak

Vlada je na

Konkretno je

Vrtovec.

železniško

A pobuda,

nja z vsakokratno vlado.
/

Petrom

Laszlom Palkovicsem
tudi infrastrukturni mi-

st velikega zalednega skladišča v Bel-

neenotne geostrateške po-
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in

Szijjartom

delovanje z Madžarsko pri

popolnoma

ministroma

madžarskima

Ta-

izpostavil

večje možnosti sodelovanja držav

na

področju gradbeništva. Niti do Kitaj-

ske niti do Turčije bivši minister sicer

ni zavzel

stališča, kot ga je
Cerarjeva vlada vsekakor zavzela glejasnega

Šarca Madžarska

nenadoma

ni bila več zaželena kot

partnerica pri projektu. So
pa bili toliko bolj

zaželeni

Kitajci.
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Pobuda za sklenitev sporazuma med Slovenijo

in Madžarsko

m;

s*>s

a '&*FL., i.E rl"

o sodelovanju pri gradnji drugega tira proge Divača-Koper

presenečenje, saj prihaja po nizu signalov o krepitvi slovensko-madžarskega gospodarskega sodelovanja.

Q

Jaka

þ

4,

ni

Gasar
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Začetek gradnje vodovoda Briga-Borovec
13.11.2020 | 12:05
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Kočevje - V začetku meseca so v okviru projekta
»Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica –
Ribnica – Kočevje« stekla gradbena dela za
izgradnjo vodovoda na območju naselij Borovec ter
Gornja in Dolnja Briga. V okviru projekta bo izveden
vodovodni cevovod v dolžini 2.441 metrov in
stranski odsek v dolžini 180 metrov. Novozgrajeni
vodovod bo poleg oskrbe z zdravo pitno vodo
zagotavljal tudi požarno varnost.

Foto: Občina Kočevje

Na območju občine Kočevje sta doslej oskrbo z
vodo zagotavljala dva manjša vodovodna sistema. Naselje Borovec se je v I. fazi
projekta navezalo na vodovod Kočevska Reka in vodohran Inlauf nad Borovcem.
Decembra lani pa je bil nato potrjen še predlog razširitve projekta z vodovodom
Borovec-Gornja Briga, s tem pa so bila pridobljena tudi sredstva soﬁnanciranja.
Gradbeno obrtniška in instalacijska dela za izgradnjo vodovoda izvaja podjetje
Komunalne gradnje Grosuplje, storitve nadzora pa podjetje R-inženiring projekt.
Vrednost del je dobrih 341.000 evrov, zaključek pa je po pogodbi predviden
januarja prihodnje leto, so v izjavi za javnost zapisali na kočevski občini.
Dr. Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje, ki je vodilni partner projekta, je ob
začetku del izrazil svoje zadovoljstvo: »Gradnja vodovoda Briga-Borovec
predstavlja zadnjo fazo največjega gradbenega projekta Občine Kočevje v njeni
zgodovini. Z njim ne samo da zaključujemo modernizacijo obsežnega dela
vodovoda v občini, ampak zagotavljamo varno in predvsem nemoteno oskrbo s
pitno vodo prebivalcem Spodnje in Gornje Brige. Ta gospodinjstva so bila do zdaj
priključena na vaško vodovodno omrežje, ki pa ni bilo ustrezno niti po kakovosti
vode niti po količinah, saj je v sušnih obdobjih zajetje vedno presahnilo. To pa je
predstavljalo izjemno veliko oviro pri zagotavljanju požarne varnosti prebivalcem
omenjenih naselij. S tem projektom bomo tako zmanjšali razliko v kakovosti bivanja
znotraj naše občine ter poskrbeli tudi za oddaljene kraje, hkrati pa bomo zagotovili
varno vodno oskrbo več kot 99 odstotkov prebivalcem občine Kočevje.«
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Projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje« je
partnerski projekt treh že v naslovu projekta omenjenih občin. Z njim nameravajo
zagotoviti zanesljivo oskrbo prebivalcev teh treh občin z varno in zdravo pitno vodo.
V okviru projekta je bilo doslej položenih več kot 63.000 metrov vodovodnih cevi,
zgrajeni so bili štirje vodohrani, postavljenp pa tudi 11 črpališč in 3 vodarne.
Projekt, vreden dobrih 25 milijonov evrov brez DDV, sta v višini 87,4 odstotka
soﬁnancirala Evropska unija iz kohezijskega sklada in država iz proračuna.
Operacija sodi v okvir Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014-2020.
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• Podrobnosti ne izdajo

Ljubljana

Vlada želi Madžare na drugi tir
Vključevanje Madžarske v gradnjo in gospodarjenje
z drugim tirom je spet v igri. Vlada je na odbor
DZ
za zunanjo politiko

naslovila pobudo za sklenitev

sporazuma med Slovenijo in Madžarsko o tem.
Pobuda je označena z oznako interno, zato
podrobnosti niso znane.

• Zaradi

oznake

interno
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drobnosti pobude

po-

ne komen-

ob

tem

omenja

PN.

razvoj

tudi

in-

zalednih terminalov, denimo

frastrukturnem ministrstvu.
Je pa minister Jernej Vrtovec

v prekmurskih Beltincih, kjer

ima

večkrat izpostavil

kmetijska zemljišča, ki jih je

tirajo

niti

na

resornem

pomen so-

Luka

delovanja

podjetje

"Do

vodil

zalednih
držav.
zalednih držav,
tudi

Madžarske, gojim razumeva-

nje,

in jih vabim,

razvoja

Luke

da

so

del

Koper,” je dejal

Koper

kupovalo,

Robert

Časar,

kupljena

ko jo
v

je

času

prve vlade Janeza Janše.
Cerar vabil Madžare

za sodelovanje

Madžari

pri

milijardo

Marjana

vlade

delovanju

evrov vrednem drugem tiru

projektu

Koper-Divača

vztrajala,

je razvijala

že

vlada Mira Ceraija, v začet-

projekt

ku

sama.

prav

tako

Madžarska

začetku mandata za

Pri

Prvo pobudo

z

prispevala

bi

do

tajnosti:

v
za

200

projekt

milijonov

evrov kapitalskega vložka v

podjetju 2TDK, dobila pa bi
tudi

zemljišče

na

območju

koprskega

pristanišča.

Luki

so

Koper

nasprotovali,

ma

V

takrat temu
saj družba sa-

potrebuje

prostor

za

širitev.
Alenka Bratušek,

Šarca, je

da

je

in

Slovenija

sposobna

Novembra

zgraditi

de Viktor Orban nato
dna

da načrt,
soseda

gradnji

nišča,

da

bi

pri

tira in

pri

koprskega
ne

Budimpešti

spo-

vzho-

sodelovala

drugega

razvoju

je

2018

madžarske vla-

prista-

uresničen.

bo

so

nato

V

svoja

prizadevanja in tudi naložbe

usmerili v Trst.
infras-

pri

nasprotovala

predsednik

ročil,

so-

Madžarov

•

KG,

STA

trukturna ministrica v času
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Kotlina
brez smradu

m

mentacije,

izvedbenih

brez

Četudi

Milostnih

lahko

pustimo vnemar vzroke,

zakaj so se posamezni poizkusi sanacije

Valenčič

lahko pozaki je bil v teh letih

in navsezadnje

izjalovili

bimo tudi na denar,

C

kdo

da

meni,

je

dolgo

trajala

du, ki

da se že predolgo časa vleče saga

pač pa

gradnja kakšnega

kraka,

avtocestnega

primerjavo lahko

vzame

sanacijo

iz
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To-

takšne

Ne samo zaradi
okrog

smra-

odlagališča,

tudi zato, ker imajo izcedne vode
Globovnika dokazano škodljiv vpliv
Škocjanske jame

na

in

vrste, ki

živijo v

Reki in kraškem vodonosniku.
lahko vzamemo Lesonit,

Za primer

bistriškega Globovnika. Odlagališče ne-

varnih odpadkov nekdanje bistriške

obstoj

dopustila

se je leta širil

gradnja predora Markovec, ali pa

okrog gradnje drugega tira, ali morebiti

za

desetletja

ekološke bombe.

pa

da je država

dejstva,

mimo

ne moremo
tri

e

in analize,

v vse dokumente

vložen

jRMRRRHk
v

posegov

oživitev pri-

in

ponovno
bližno tri hektarje velikega območja.

TlNA
™

a

sanacijo

za

je

že

v

letih prešel iz

80.

mokrega

ki

na

varne organskih kislin čaka na sanacijo

suhi postopek izdelovanja plošč, s čimer

že skoraj trideset let.

seje bistveno izboljšala kakovost vode v

če k temu dodamo še

In

ganja

snovi,

težke kovine,

ki

let odla-

33

vsebujejo

izločajo

in

vodikov sulfid

sulfat,

in

reki

Reki,

ki

teče

v

Škocjanske

ena

izmed bistvenih potez tudi zaradi

cianide v času delovanje tovarne, si je

vpisa Škocjanskih

mogoče z lahkoto predstavljati, zakaj bi

znam svetovne dediščine.

bila sanacija Globovnika nujna že pred
najmanj tremi

desetletji. Ne

Globovnik spomnimo
kot

na

garjavega

pa, da se na
nekaj let,

vsakih

psa,

ki

vsakdo

ga

Nepošteni bi sicer bili, če bi trdili, da v

vseh teh letih ni bilo poizkusov sanacije.

Bili

so, od leta 1992 dalje. Država je takoj

po

stečaju Toka zaznala problem

bovnika

nih

in ga

bremen.

Glo-

uvrstila na seznam državA

je

vselej

za

sanacijo

zmanjkalo ali denarja ali politične volje.

Celo država priznava,
vsa

prizadevanja

meritev,

analiz,

da

končala

delne

so

z

se

doslej

izdelavo

Unescov se-

jam na

Seveda se marsikdo vpraša,
tokratni aktivaciji

države pri

če

se

ob

sanaciji

Globovnika ne porajajo kakšni podobni
vzgibi.

Če

bi

kotline reke

odžene od hiše.

jame.

Tedaj, kot pravijo poznavalci, je bila to

njihov

račun.

že kaj zasmrdelo, krajani
Reke

upajo

le,

da ne

na

•

Doslej so se vsa

prizadevanja

ureditve

Globovnika končala

brez posegov za
sanacijo in ponovno

oživitev območja.

projektne doku-
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Omejitveni ukrepi so podaljšani
TV SLOVENIJA 1, 13. 11. 2020, DOBRO JUTRO, 8:00
ŽIGA BONČA (voditelj)
Od konca oktobra do vsaj konca novembra - vladni omejitveni ukrepi so podaljšani. Širjenje virusa bo vlada zavirala z
zaprtjem vseh nenujnih trgovin, ustavitvijo javnega prometa, za dva tedna se podaljšuje tudi šolanje na daljavo. Nekaj
novih prepovedi in omejitev že velja. Zbiranje ni več dovoljeno, razen družinskih članov, ali članov skupnega
gospodinjstva. Prepovedano ostaja gibanje med občinami in gibanje v nočnih urah, razen za izjeme, ki jih dovoljuje
pristojno ministrstvo. Še velja prepoved maš, obredov, zakonsko zvezo je dovoljeno skleniti le s soglasjem ministra za
delo. O tem, katere spremembe nas še čakajo v prihodnjih 14 dneh pa Rajka Vignjević Pupovac.
RAJKA VIGNJEVIĆ PUPOVAC (novinarka)
Večina ukrepov bo začela veljati v ponedeljek. Z izjemo taksijev se bo ustavil javni potniški promet, prepovedano bo
nenujno ponujanje in prodajanje blaga ter storitev.
TOMAŽ GANTAR (minister za zdravje)
Dejavnosti, ki so bile prejšnji teden odprte se v skladu s tem seveda dogovorom ponovno zapirajo.
RAJKA VIGNJEVIĆ PUPOVAC (novinarka)
Odprte bodo živilske trgovine, trgovine z izdelki za osebno nego in čiščenje, lekarne, prodajalne z medicinskimi
pripomočki, kioski, tržnice, kmetijske prodajalne, banke, pošte dostavne službe in servisne delavnice. Z omejitvijo
mogoče opravljati dimnikarske storitve in vulkanizerstvo. Upravne enote bodo opravljale le najnujnejše storitve.
TOMAŽ GANTAR (minister za zdravje)
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Glede zdravstvenega sistema se nismo odločili v tem primeru za ponovno zapiranje in strogo omejitev.
RAJKA VIGNJEVIĆ PUPOVAC (novinarka)
Šolanje bo v prihodnjih 14 dneh še naprej potekalo na daljavo. Vrtci bodo odprti le za nujno varstvo. Industrijska
proizvodnja lahko deluje, gradbeništvo pa bo dovoljeno le na nenaseljenih območjih. Od ponedeljka bodo zaostrili tudi
kriterije za prehajanje meja. Lastniki nepremičnin ali plovil niso več izjeme.
ALEŠ HOJS (minister za notranje zadeve)
Preživljenje vikendov v Bosni ali pa v Srbiji ni več mogoče.
RAJKA VIGNJEVIĆ PUPOVAC (novinarka)
Športne aktivnosti so dovoljene le še poklicnim športnikom, s pridobitvijo soglasja ministrstva za delo pa je dovoljeno tudi
sklepanje zakonskih zvez.
MATEJA LOGAR (infektologinja, UKC Ljubljana)
Upajmo, da s temi ukrepi, ki jih bodo ljudje seveda tudi upoštevali, bomo dosegli ta padec in seveda s tem umirjanju
epidemije.
RAJKA VIGNJEVIĆ PUPOVAC (novinarka)
Vsi ukrepi naj bi veljali 14 dni, nato naj bi postopoma začeli rahljati.
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