Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 16. 5. 2020
Število objav: 30
Internet: 27
Tisk: 3
Spremljane teme:
Inženirska ...: 2
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 27
Inženirski dan: 0

Naslov

Gradbeni mogotci na nož za gorenjsko železnico

Zaporedna št.
1

Medij

Svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 5. 2020

Stran v zbirki:
11

Avtor

Primož Cirman, Vesna Vuković

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...V senci epidemije se je vnel nov spopad za primat v domačem gradbeništvu. Dela se bodo po načrtih začela oktobra,
končala pa leta 2022. V glavni vlogi sta Janez Škrabec, lastnik Rika, in Dari Južna, lastnik Cestno gradbenega...

Naslov

Tretji protikoronski zakon s strategijo za izhod iz krize

Zaporedna št.
2

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 5. 2020

Stran v zbirki:
14

Avtor

STA , Primož Zrnec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...delodajalcev iz Mestne občine Ljubljana, sledijo Maribor, Celje, Koper, Kranj, glede na dejavnost pa iz predelovalnih
dejavnosti, gostinstva, trgovine, gradbeništva, dejavnosti prometa in skladiščenja. 06.50 Tretji sveženj pomoči za
prizadeta podjetja Vlada, delodajalci in sindikati se bodo danes na seji Ekonomsko-socialnega...

Naslov

Kolesarji in varuhi narave v en glas proti vladi

Zaporedna št.
3

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 5. 2020

Stran v zbirki:
19

Avtor

Maja Prijatelj Videmšek

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...tudi to akcijo so sprožili v Balkan River Defence –, in kljub opozorilom zakonodajno-pravne službe državnega zbora,
da je amandma neustaven. S spremembo gradbene zakonodaje v okviru drugega paketa pomoči so enaki omejujoči
pogoji obveljali za nevladne organizacije z javnim interesom ohranjanja okolja. Strokovnjaki opozarjajo,...

Naslov

Danes druga tranša povračil nadomestila plač delodajalcem

Zaporedna št.
4

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 15. 5. 2020

Stran v zbirki:
20

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Mestne občine Ljubljana, sledijo Maribor, Celje, Koper, Kranj. Glede na dejavnost je največ delodajalcev iz
predelovalnih dejavnosti, gostinstva, trgovine, gradbeništva, dejavnosti prometa in skladiščenja. Sklepe o povračilu je
doslej prejelo približno 34.000 delodajalcev. Rešenih je bilo skupaj več kot 41.500 vlog, vseh...

Naslov

V dveh letih slovenski podjetniki v Republiki srbski odprli 200 podjetij, tam jih nihče ne
pozna, nimajo pisarn ...

Zaporedna št.
5

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 5. 2020

Stran v zbirki:
26

Avtor

Miha Raičevič

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Internet

Povzetek

...njimi so Pro cross shop, ki naj bi se ukvarjalo z najemom avtomobilov, podjetje NGC naj bi opravljalo poslovno
svetovanje, Usluge AML naj bi opravljalo inženirsko dejavnost, družbi Undecim in VBO Marketikng pa naj bi se
ukvarjali z marketingom. Uprava TC Borika je za Capital povedala, da ni še nikoli slišala za omenjena podjetja...
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Naslov

Danes druga tranša povračil nadomestila plač delodajalcem

Zaporedna št.
6

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 5. 2020

Stran v zbirki:
28

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Mestne občine Ljubljana, sledijo Maribor, Celje, Koper, Kranj. Glede na dejavnost je največ delodajalcev iz
predelovalnih dejavnosti, gostinstva, trgovine, gradbeništva, dejavnosti prometa in skladiščenja. Sklepe o povračilu je
doslej prejelo približno 34.000 delodajalcev. Rešenih je bilo skupaj več kot 41.500 vlog, vseh...

Naslov

DANES POVRAČILA NADOMESTILA PLAČE ZA 55.700 ZAPOSLENIH: Prva so bila
izplačana že v ponedeljek

Zaporedna št.
7

Medij

Regionalobala.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 5. 2020

Stran v zbirki:
31

Avtor

A. S. , STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Mestne občine Ljubljana, sledijo Maribor, Celje, Koper, Kranj. Glede na dejavnost je največ delodajalcev iz
predelovalnih dejavnosti, gostinstva, trgovine, gradbeništva, dejavnosti prometa in skladiščenja. Sklepe o povračilu je
doslej prejelo približno 34.000 delodajalcev. Rešenih je bilo skupaj več kot 41.500 vlog, vseh...

Naslov

Nemčija je v prvem četrtletju zaznala 2,2-odstotni gospodarski upad in je zdaj uradno v
recesiji

Zaporedna št.
8

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 5. 2020

Stran v zbirki:
34

Avtor

Albina Kenda

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...so nemški statistiki poudarili, da je Nemčijo pred morebitnim večjim upadom obvarovala državna poraba, spodbudni
so bili tudi še podatki o naložbah v gradbeništvu. Na medletni ravni, v primerjavi z istim četrtletjem lani, so se aktivnosti
v prvem četrtletju zmanjšale za 1,9 odstotka, kažejo podatki nemških statistikov,...

Naslov

Danes drugi krog izplačil nadomestil plač za čakajoče

Zaporedna št.
9

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 5. 2020

Stran v zbirki:
37

Avtor

Lana Dakič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...je iz občine Ljubljana, sledijo Maribor, Celje, Koper, Kranj, po panogah pa je največ delodajalcev iz predelovalnih
dejavnosti, gostinstva, trgovine, gradbeništva, dejavnosti prometa in skladiščenja, še sporočajo iz zavoda. Do zdaj so
na zavodu obdelali skupaj več kot 41.500 vlog, sklepe pa je prejelo približno...

Naslov

Vrednost opravljenih gradbenih del v prvem pomladnem mesecu nižja kot v zadnjem
zimskem

Zaporedna št.
10

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 5. 2020

Stran v zbirki:
39

Avtor

Branko Žnidaršič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...opravljenih gradbenih del v prvem pomladnem mesecu nižja kot v zadnjem zimskem Foto: Shutterstock Več iz teme:
vrednost gradbenih del > statistika > gradbeništvo > ZRS > Vrednost opravljenih gradbenih del je bila marca za 11,8
odstotka nižja kot februarja, v primerjavi z lanskim marcem pa je bil padec 3,8-odstoten,...
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Naslov

Egipčani iz Iskraemeca v Kranju načrtujejo skoraj 400 novih stanovanj

Zaporedna št.
11

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 15. 5. 2020

Stran v zbirki:
44

Avtor

Aleš Perčič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Kupila ga je za 1,88 milijona evrov, za kolikor je utesnila svojo terjatev do družbe ABCFIN. Iskra Impuls in
gradbeništvo Iskra Impuls, ki se primarno ukvarja s proizvodnjo merilno-procesne opreme, je v gradbeništvu navzoča
že več let. Skupaj s Kolektorjem je lastnica družbe K.Tivoli, ki je gradila sosesko Bellevue Tivoli na...

Naslov

Danes druga tranša povračil nadomestila plač delodajalcem

Zaporedna št.
12

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 5. 2020

Stran v zbirki:
46

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Mestne občine Ljubljana, sledijo Maribor, Celje, Koper, Kranj. Glede na dejavnost je največ delodajalcev iz
predelovalnih dejavnosti, gostinstva, trgovine, gradbeništva, dejavnosti prometa in skladiščenja. Sklepe o povračilu je
doslej prejelo približno 34.000 delodajalcev. Rešenih je bilo skupaj več kot 41.500 vlog, vseh...

Naslov

Gradbeni mogotci na nož za gorenjsko železnico

Zaporedna št.
13

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 5. 2020

Stran v zbirki:
50

Avtor

Primož Cirman, Vesna Vuković

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...V senci epidemije se je vnel nov spopad za primat v domačem gradbeništvu. Dela se bodo po načrtih začela oktobra,
končala pa leta 2022.V glavni vlogi sta Janez Škrabec, lastnik Rika, in Dari Južna, lastnik Cestno gradbenega...

Naslov

KAJ IMAJO SKUPNEGA AVSTRALSKI STARODOBNIKI, POLARNI DINOZAVER IN
SLOVENSKA OBLIKOVALKA

Zaporedna št.
14

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 5. 2020

Stran v zbirki:
52

Avtor

Anja Zaletel

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Tisk

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
15
Stran v zbirki:
58
Povzetek

Stran: 24

Površina: 668 cm2

...katerokoli obliko, ne nujno spirale.« Geelong: nekoč industrijsko mesto, zdaj se tovarne zapirajo Od leta 2016
predava industrijsko oblikovanje na šoli za inženirstvo univerze Deakin. »Študenti so večinoma strojni inženirji, jaz pa
jih učim, kako biti ustvarjalen in oblikovati za uporabnika.« Geelong je mesto z okoli...

Naslov

Morda nam ne bo prehudo

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 5. 2020

Avtor

Boštjan Usenik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 18

Površina: 2.312 cm
2

...Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo 0,0% Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko in vodo, ravnanje z
-12,7% odplakami, saniranje okolja Gradbeništvo -11,6% Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo
Informacijske in komunikacijske , no/ j . 3,8% dejavnosti Finančne in zavarovalniške...
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Naslov

Nakazanih bo dobrih 21 milijonov za povračila nadomestila plače

Zaporedna št.
16

Medij

Pomurje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 5. 2020

Stran v zbirki:
60

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Mestne občine Ljubljana, sledijo Maribor, Celje, Koper, Kranj. Glede na dejavnost je največ delodajalcev iz
predelovalnih dejavnosti, gostinstva, trgovine, gradbeništva, dejavnosti prometa in skladiščenja. Sklepe o povračilu je
doslej prejelo približno 34.000 delodajalcev. Rešenih je bilo skupaj več kot 41.500 vlog, vseh...

Naslov

Gradbeni mogotci na nož za gorenjsko železnico

Zaporedna št.
17

Medij

Pomurje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 5. 2020

Stran v zbirki:
64

Avtor

Primož Cirman, Vesna Vuković

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...V senci epidemije se je vnel nov spopad za primat v domačem gradbeništvu. V glavni vlogi sta Janez Škrabec,
lastnik Rika, in Dari Južna, lastnik Cestno gradbenega podjetja (CGP) iz Novega mesta. Njuna kopja so se spopadla
za...

Naslov

Danes druga tranša nakazil delodajalcem

Zaporedna št.
18

Medij

Radiokrka.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 5. 2020

Stran v zbirki:
66

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
19
Stran v zbirki:
68
Povzetek

...Mestne občine Ljubljana, sledijo Maribor, Celje, Koper, Kranj. Glede na dejavnost je največ delodajalcev iz
predelovalnih dejavnosti, gostinstva, trgovine, gradbeništva, dejavnosti prometa in skladiščenja. Sklepe o povračilu je
doslej prejelo približno 34.000 delodajalcev. Rešenih je bilo skupaj več kot 41.500 vlog, vseh...

Naslov

GRADBENI MOGOTCI NA NOŽ ZA GORENJSKO ŽELEZNICO

Medij

Svet24, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 5. 2020

Avtor

Primož Cirman

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 10

Danes druga tranša povračil nadomestila plač delodajalcem

Zaporedna št.
20

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 15. 5. 2020

Stran v zbirki:
70

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

2

...V SENCI EPIDEMIJE seje vnel nov spopad za primat v domačem gradbeništvu. V glavni vlogi sta Janez Škrabec,
lastnik Rika, in Dari Južna, lastnik Cestno gradbenega podjetja (CGP) iz Novega mesta. Njuna kopja so se spopadla
za...

Naslov

Internet

Površina: 1.054 cm

...Mestne občine Ljubljana, sledijo Maribor, Celje, Koper, Kranj. Glede na dejavnost je največ delodajalcev iz
predelovalnih dejavnosti, gostinstva, trgovine, gradbeništva, dejavnosti prometa in skladiščenja. Sklepe o povračilu je
doslej prejelo približno 34.000 delodajalcev. Rešenih je bilo skupaj več kot 41.500 vlog, vseh...
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Naslov

Zavod RS za zaposlovanje bo danes nakazal povračila nadomestila plače

Zaporedna št.
21

Medij

Lokalec.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 15. 5. 2020

Stran v zbirki:
72

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Mestne občine Ljubljana, sledijo Maribor, Celje, Koper, Kranj. Glede na dejavnost je največ delodajalcev iz
predelovalnih dejavnosti, gostinstva, trgovine, gradbeništva, dejavnosti prometa in skladiščenja. Sklepe o povračilu je
doslej prejelo približno 34.000 delodajalcev. Rešenih je bilo skupaj več kot 41.500 vlog, vseh...

Naslov

Danes druga tranša povračil nadomestila plač delodajalcem

Zaporedna št.
22

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 5. 2020

Stran v zbirki:
73

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Mestne občine Ljubljana, sledijo Maribor, Celje, Koper, Kranj. Glede na dejavnost je največ delodajalcev iz
predelovalnih dejavnosti, gostinstva, trgovine, gradbeništva, dejavnosti prometa in skladiščenja. Sklepe o povračilu je
doslej prejelo približno 34.000 delodajalcev. Rešenih je bilo skupaj več kot 41.500 vlog, vseh...

Naslov

Pandemija COVID-19

Zaporedna št.
23

Medij

Gradbenik.net, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 15. 5. 2020

Stran v zbirki:
81

Avtor

Emilija Bratož

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Koronavirus gradbeništvu komaj da dihati in hromi tudi druge dejavnosti Trenutno ne deluje okoli 70 odstotkov
podjetij v dejavnosti na področju gradbeništva in zaključnih del v gradbeništvu ali pa so dejavnost bistveno zmanjšali.
Letošnji začetek...

Naslov

Danes druga tranša povračil nadomestila plač delodajalcem

Zaporedna št.
24

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 5. 2020

Stran v zbirki:
83

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Mestne občine Ljubljana, sledijo Maribor, Celje, Koper, Kranj. Glede na dejavnost je največ delodajalcev iz
predelovalnih dejavnosti, gostinstva, trgovine, gradbeništva, dejavnosti prometa in skladiščenja. Sklepe o povračilu je
doslej prejelo približno 34.000 delodajalcev. Rešenih je bilo skupaj več kot 41.500 vlog, vseh...

Naslov

V petek povračilo nadomestila plač 5516 delodajalcem za 55.700 zaposlenih

Zaporedna št.
25

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 5. 2020

Stran v zbirki:
84

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...občine Ljubljana, sledijo Maribor, Celje, Koper, Kranj itd. Glede na dejavnost je največ delodajalcev iz predelovalnih
dejavnosti, gostinstva, trgovine, gradbeništva, dejavnosti prometa in skladiščenja. Sklepe o povračilu je doslej prejelo
približno 34.000 delodajalcev. Rešenih je bilo skupaj več kot 41.500 vlog, vseh...
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Naslov

Gradbeni mogotci na nož za gorenjsko železnico

Zaporedna št.
26

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 15. 5. 2020

Stran v zbirki:
92

Avtor

Primož Cirman, Vesna Vuković

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...posel na gorenjski progi? Dari Južna, lastnik CGP, in Janez Škrabec, lastnik Rika Bobo, STA V senci epidemije se je
vnel nov spopad za primat v domačem gradbeništvu. V glavni vlogi sta Janez Škrabec , lastnik Rika, in Dari Južna ,
lastnik Cestno gradbenega podjetja (CGP) iz Novega mesta. Njuna kopja so se spopadla...

Naslov

DANES POVRAČILA NADOMESTILA PLAČE ZA 55.700 ZAPOSLENIH: Prva so bila
izplačana že v ponedeljek

Zaporedna št.
27

Medij

Regionalgoriska.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 15. 5. 2020

Stran v zbirki:
95

Avtor

A. S. , STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Mestne občine Ljubljana, sledijo Maribor, Celje, Koper, Kranj. Glede na dejavnost je največ delodajalcev iz
predelovalnih dejavnosti, gostinstva, trgovine, gradbeništva, dejavnosti prometa in skladiščenja. Sklepe o povračilu je
doslej prejelo približno 34.000 delodajalcev. Rešenih je bilo skupaj več kot 41.500 vlog, vseh...

Naslov

Gradbeni mogotci na nož za gorenjsko železnico

Zaporedna št.
28

Medij

Preberi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 5. 2020

Stran v zbirki:
96

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...V senci epidemije se je vnel nov spopad za primat v domačem gradbeništvu.Več na Svet24.si.si ...

Naslov

Gradbeni mogotci na nož za gorenjsko železnico

Zaporedna št.
29

Medij

Novice24.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 5. 2020

Stran v zbirki:
97

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...V senci epidemije se je vnel nov spopad za primat v domačem gradbeništvu. ...

Naslov

Mednarodni znanstveni posvet o hrupu vetrnih elektrarn in možnih vplivih na življenjsko
okolje

Zaporedna št.
30

Medij

Zadnjenovice.info, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 5. 2020

Stran v zbirki:
98

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Slovensko društvo za akustiko (SDA) je v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani,
15. januarja 2020 organiziralo: Mednarodni znanstveni posvet o hrupu vetrnih elektrarn in možnih vplivih na
življenjsko...

7

Svet24.si
Država: Slovenija

15.05.2020
Petek, 19:32

Kazalo

https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5...
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Gradbeni mogotci na nož za gorenjsko železnico

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

novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5ebe90810c1c8/gradbeni-mogotci-na-noz-za-gorenjsko-zeleznico

V glavni vlogi sta Janez Škrabec, lastnik Rika, in Dari Južna, lastnik Cestno gradbenega podjetja (CGP) iz
Novega mesta. Njuna kopja so se spopadla za skoraj 50 milijonov evrov vredni projekt gorenjske
železniške proge. Za zdaj bolje kaže Škrabcu, a se v zgodbo že vpletajo številni, tudi politični vrhovi.
Konec aprila se je iztekel razpis za nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Jesenice na odseku Podnart–
Lesce Bled. Državna direkcija za infrastrukturo je prejela dve ponudbi. Najcenejšo, vredno slabih 47
milijonov evrov, je oddal Riko, ki je bil šest milijonov evrov cenejši od edinega konkurenta: konzorcija
domačih gradbincev, ki ga vodi CGP.
Šlo je za velik šok. Po informacijah iz gradbenih krogov so se mogotci dogovorili, da bo na razpis prišla le
ena ponudba. CGP jo je oddal skupaj z Železničarskim gradbenim podjetjem (SŽ-ŽGP), GH
Holdingom Blaža Miklavčiča in Gorenjsko gradbeno družbo (GGD). A načrte jim je tik pred zdajci porušil
Škrabec, ki je oddal svojo ponudbo. Ker po naših podatkih ne presega najvišje dovoljene cene, ki jo je
določila direkcija, ima Riko dobre možnosti, da posel tudi dobi.
»V teku je pregled prispelih ponudb. Po pregledu ponudb bo strokovna komisija podala odločitev skladno z
rokom, določenim v zakonu o javnem naročanju,« so pojasnili na direkciji, ki je v času vlade Janeza
Janše dobila novo začasno direktorico. To je postala Ljiljana Herga, ki je na položaju zamenjala Moniko
Pintar Mesarič.

8

Svet24.si
Država: Slovenija

15.05.2020
Petek, 19:32

Kazalo

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

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

2/4

Primož Lavre/Reporter
Škrabec naj bi s svojo ponudbo tik pred zdajci porušil dogovor in načrte gradbenih mogotcev.
Je Južna pritiskal, naj se Škrabec izloči?
Rezultati odpiranja ponudb so po naših informacijah močno odmevali v gradbenih in tudi političnih krogih.
Ni namreč skrivnost, da je zamenjava oblasti okrepila moč Darija Južne, ki je dolgoletni prijatelj Andreja
Vizjaka, ministra za okolje in prostor iz vrst SDS.
Že v času prve vlade Janeza Janše sta bila tesna zaveznika. Južna je Vizjaku v letih 2006 in 2007 pomagal
pri operaciji prevzema Term Čatež, ki jih še danes obvladuje Bojan Petan. Skupni interesi so ju povezali
tudi pri naskoku na Sklad za razgradnjo Nuklearne elektrarne Krško (Nek). Med letoma 2006 in 2010 je
družba Perspektiva posredovala pri najmanj 110 finančnih poslih sklada v skupni vrednosti več kot 30
milijonov evrov. Do leta 2008 je ministrstvo za gospodarstvo, pristojno tudi za energetiko, vodil Vizjak.
Na vprašanje, ali je res v zadnjih tednih prek politike pritiskal, naj se ponudba Rika izloči, nam Južna ni
odgovoril. Direkcija spada pod ministrstvo za infrastrukturo, ki ga vodi Jernej Vrtovec (NSi).
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Bobo
Zamenjava oblasti je okrepila moč Darija Južne, ki je dolgoletni prijatelj Andreja Vizjaka, ministra za okolje
in prostor iz vrst SDS.
Škrabec prodira na železnice
Večji zapleti bi lahko ogrozili pravočasni začetek gradnje. Po načrtih direkcije je skrajni rok za zaključek
razpisa in sklenitev pogodbe z izbranim izvajalcem v začetku julija. Le tako bi lahko namreč ujeli čas, ko bo
zaradi obnove zaprt tudi predor Karavanke.
Škrabec in Južna se za posle na državnih infrastrukturnih projektih spopadata že več let – tudi pri
hidroelektrarnah na spodnji Savi, ki veljajo za »domači teren« Darija Južne in CGP. Najodmevnejša je bila
tekma za gradnjo 66 milijonov evrov vrednega akumulacijskega bazena Hidroelektrarne Brežice, ki jo je
naposled dobil Riko.
Škrabcu bi s poslom na gorenjski progi uspel drugi veliki met na železniški infrastrukturi v zadnjih dveh
letih. Lani mu je po dveh krogih pritožb na državni revizijski komisiji uspelo podpisati pogodbo za 63
milijonov evrov vredno gradnjo novega železniškega vozlišča na Pragerskem. Pri tem projektu sodeluje
skupaj z družbo RZD International, ki je v lasti Ruskih železnic. Gre za prvi večji posel Rusov v EU. Po
naših informacijah bo v projektu gorenjske proge sodeloval skupaj z Madžari.
Že pred tem je bil Škrabec prekratek na treh razpisih. Neuspešen je bil tudi kot član konzorcija velikih
gradbincev, ki je želel graditi viadukt na Glinščici, na trasi bodočega drugega tira Divača–Koper, a ga je tam
po dolgem revizijskem boju premagala družba Markomark Nival.
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Projekt, ki je komaj našel pot v rekordni proračun
Dari Južna do zdaj ni bil med glavnimi igralci na področju domače železniške infrastrukture. Tudi CGP ni bil
vodilni izvajalec v železniških konzorcijih. Sodeloval je pri obnovi in nadgradnji prog na posameznih
odsekih med Celjem in Zidanim Mostom. V obeh konzorcijih je imel glavno vlogo Kolektor. To spremembo
lahko pripišemo zamenjavi oblasti, saj je znano, da Janša in SDS ne gojita simpatij do dolgoletnega prvega
moža in solastnika Kolektorja Stojana Petriča. Skupna vrednost obeh železniških projektov, pri katerih je
sodeloval CGP, je več kot 120 milijonov evrov.
Projekt nadgradnje gorenjske železniške proge je bil pripravljen že več let. Lani jeseni se je zapletlo, saj je
izpadel iz proračuna za leti 2020 in 2021, saj ministrstvo za infrastrukturo v času vlade Marjana
Šarca direkciji ni zagotovilo dovolj proračunskih sredstev. Takratna ministrica Alenka Bratušek je
zatrjevala, da se bo denar našel s prerazporeditvijo sredstev.
Projekt se je delno vrnil v proračun po potrditvi amandmaja, ki sta ga skupaj podprli Levica in SDS. Celotna
posodobitev gorenjske proge med Kranjem in Jesenicami bi stala 140 milijonov evrov, zdaj pa je na voljo le
dobra tretjina tega zneska.

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

Dela se bodo po načrtih začela oktobra, končala pa leta 2022. Nadgrajeni odsek proge bi zaradi
zahtevnega terena, stisnjenega med Savo in hribovito zaledje, omogočal hitrosti do 75 kilometrov na uro za
tovorne vlake in 95 kilometrov na uro za vlake z nagibno tehniko.
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Tretji protikoronski zakon s strategijo za izhod
iz krize
V članku povzemamo vse relevantne podatke o širitvi bolezni
covid-19.
Objavljeno
15. maj 2020 07.40

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

Posodobljeno
15. maj 2020 08.49

Odpri galerijo
Tretji protikoronski zakon naj bi zagotovil dodatno pomoč najbolj prizadetim podjetjem in predstavil strategijo za izhod iz koronakrize. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
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Primož Zrnec, STA
KLJUČNI POUDARKI:
• Prizadetemu gospodarstvu se obeta tretji sveženj pomoči.
• Delodajalcem druga tranša povračil za nadomestilo plač.

08.00 Zaradi epidemije bi se lahko število brezdomcev povečalo za 45 odstotkov
V ZDA, državi z največ okuženimi z novim koronavirusom in največ umrlimi zaradi koronavirusne bolezni na svetu, bi se zaradi vpliva epidemije na gospodarstvo in ker je zaposlitev od
izbruha izgubilo že več kot petintrideset milijonov ljudi, lahko število brezdomcev v enem letu povečalo za 45 odstotkov, v analizi opozarjajo strokovnjaki newyorške univerze Columbia. Brez
doma bi lahko tako ostalo dodatnih 250.000 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
»Nihče ne pomni, da bi se stopnja brezposelnosti povečala za deset odstotkov v enem mesecu,« je opozoril profesor Dan O'Flaherty, ki je sodeloval pri študiji. Stopnja brezposelnosti je v
aprilu dosegla 14,7 odstotka in podobno hudo je bilo le še v obdobju velike gospodarske depresije v 30. letih prejšnjega stoletja.

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

V ZDA je bilo januarja letos brez doma okoli 568.000 ljudi, glede na študijo pa bodo najmanjše povečanje brezdomcev zabeležili v Kaliforniji, za petino.
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V ZDA je bilo januarja brez doma 568.000 ljudi, strokovnjaki newyorške univerze Columbia pa v analizi opozarjajo, da bi zaradi koronakrize lahko domi zgubilo in pristalo na cesti še
dodatnih 250.000 Američanov. FOTO: Lucy Nicholson/Reuters
07.15 Druga tranša povračil nadomestila plač delodajalcem
Republiški zavod za zaposlovanje bo na podlagi ukrepov zaradi novega koronavirusa danes nakazal povračila nadomestila plače okoli 5516 delodajalcem za 55.700 zaposlenih v skupni
vrednosti 21,6 milijona evrov. Prva povračila za več kot 74.000 zaposlenih so bila izplačana v ponedeljek, tretja bodo predvidoma 29. maja.
Zavod je do srede prejel več kot 44.400 vlog delodajalcev za povračilo nadomestila plače za skoraj 260.000 zaposlenih, 83 odstotkov za čakanje na delo iz poslovnih razlogov, 15 odstotkov
zaradi višje sile.
Za povračilo je zaprosilo največ delodajalcev iz Mestne občine Ljubljana, sledijo Maribor, Celje, Koper, Kranj, glede na dejavnost pa iz predelovalnih dejavnosti, gostinstva, trgovine,
gradbeništva, dejavnosti prometa in skladiščenja.
06.50 Priprava tretjega sveženja pomoči za prizadeta podjetja
Vlada, delodajalci in sindikati se bodo danes na seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) na Brdu lotili priprave tretjega protikoronskega zakona, ki naj bi med drugim zagotovil dodatno pomoč
najbolj prizadetim gospodarskim sektorjem in vzpostavil shemo subvencioniranja skrajšanega delovnega časa po zgledu Nemčije in Avstrije. Delodajalci med drugim predlagajo še
poenostavitev postopka za odreditve dela od doma tudi po epidemiji, ohranitev višine minimalne plače v letu 2021 na ravni letošnje ter oprostitev plačila stavbnega zemljišča in državno
subvencijo za prizadeta podjetja.

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

Zakon naj bi predstavljal izhodno strategijo za čas po epidemiji in bo sledil prvima dvema, večina ukrepov iz mega paketa za blaženje posledic krize pa se bo iztekla konec maja. Če vlada do
danes epidemije ne bi preklicala, bi se podaljšali za mesec dni.
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PROTEST PROTI VLADI | Z BALKONOV NA KOLESA | BALKAN RIVER DEFENCE | NEVLADNE ORGANIZACIJE NA PODROČJU NARAVE

Kolesarji in varuhi narave v en glas proti vladi
Okoli deset tisoč udeležencev znova pred parlamentom in na
ljubljanskih ulicah.
Objavljeno
15. maj 2020 21.15

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

Posodobljeno
15. maj 2020 21.34

Odpri galerijo
FOTO: Leon Vidic

Maja Prijatelj Videmšek
Množici protestnikov na kolesih, ki nasprotujejo avtoritarnim potezam vlade, so se na Trgu republike in ulicah središča prestolnice pridružili protestniki za naravo. Te je že drugič v tednu
na ulice pognalo sprejetje amandmaja stranke SNS na zakon o ohranjanju narave, ki drastično zaostruje pogoje za vstop nevladnih organizacij v javnem interesu ohranjanja narave v
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postopke.

Spremljali smo v živo: »Vlada je pod pretvezo epidemije izvedla državni udar«

Med glasnim cingljanjem, hupanjem in žvižganjem so odmevali vzkliki Lopovi, vzklika Narave ne damo pa tokrat ni bilo slišati, vendar je bilo videti več transparentov s trpkimi sporočili
krojilcem »nove« okoljske politike.

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

»Vlada ropa proračun, dela kraval v zdravstvu, ko pa se je spravila na okolje, je dregnila v osje gnezdo,« je povedal Rok Rozman iz gibanja Balkan River Defence, v katerem so pred
obravnavo amandmaja na odboru organizirali torkov protest pred parlamentom.

FOTO: Leon Vidic

»Pod pretvezo epidemije državni udar«
Profesorica Milena Mileva Blažić se je shoda udeležila na kolesu: »Vsak petek sem tu, ker mislim, da je vlada pod pretvezo epidemije izvedla državni udar. Ta protest je izjemno kulturen,
ljudje se odzivajo zaradi socialnih težav, kar je velikanska škoda, saj menim, da ima Slovenija zdravo jedro in da bi nekateri morali v arhiv zgodovine. To, kar se dogaja, je napovedal že
Slavoj Žižek, imenuje se recept za katastrofo. Za odrom epidemije, ki je prinesla socialno krizo, poteka tudi ekonomska, zdaj pa se ji je pridružila še ekološka. Vendar je tu veliko zdravih
mladih, nekontaminiranih z binarnim razmišljanjem dobro-slabo, ki hočejo dobro tudi za otroke, in so sposobni to državo pripeljati iz krize.«
»Gremo v napačno smer, gremo proti prepadu namesto zelenim politikam. Ljudem je treba dati možnost naravnega življenja in zdravega prehranjevanja,« je razlog za udeležbo na protestu
navedla Anja Zgoričnik Jarm.
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FOTO: Leon Vidic

Opozicija napovedala protiamandma
Poslanci odbora za infrastrukturo, okolje in prostor so sporni amandma na zakon o ohranjanju narave, ki omejuje delovanje nevladnih organizacij, sprejeli kljub temu, da so v svoje epoštne nabiralnike v štirih dnevih sprejeli 11.000 sporočil, naj ga zavrnejo – tudi to akcijo so sprožili v Balkan River Defence –, in kljub opozorilom zakonodajno-pravne službe državnega
zbora, da je amandma neustaven. S spremembo gradbene zakonodaje v okviru drugega paketa pomoči so enaki omejujoči pogoji obveljali za nevladne organizacije z javnim interesom
ohranjanja okolja. Strokovnjaki opozarjajo, da spremembe kršijo ustavo, zakonodajo in aarhuško konvencijo.
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FOTO: Leon Vidic
Člani odbora za infrastrukturo so v torek sicer sprejeli tudi amandma na amandma SNS, ki ga je predlagala SMC. Ta predlaga, da lahko status nevladne organizacije v javnem interesu
ohranjanja narave pridobi tudi organizacija, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev, če ima sklenjeno koncesijsko pogodbo za trajnostno upravljanje naravnih virov, zavarovanih območij ali
če opravlja javno službo zaščite, reševanja in pomoči. S tem bi status kljub novim, zaostrenim pogojem obdržale nekatere večje nevladne organizacije.
O amandmaju in noveli zakona o ohranjanju narave mora glasovati še državni zbor, točka je na dnevnem redu plenarne seje 25. maja. Opozicijske stranke lahko sprejetje še »minirajo« z
vložitvijo amandmaja, s katerim bi zahtevale črtanje predlaganega amandmaja ali nadomestitev z ustreznejšim. V Levici so napovedali, da bodo predlagali črtanje amandmaja, v LMŠ, da
se bodo podpisali pod njihov predlog, v SD pa, da bodo k noveli zakona predlagali amandma, da se obstoječe pravice nevladnih organizacij ohranijo.

18

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

Delo.si

Država: Slovenija

https://www.delo.si/novice/slovenija/kolesarji-in-...

15.05.2020

Petek, 21:17

Kazalo

5/5

FOTO: Leon Vidic

19

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

15.05.2020
Friday, 05:00
Petek,
05:00

Kazalo

https://www.sta.si/2763630/danes-druga-transa-povr...

1/1

Danes druga tranša povračil nadomestila plač
delodajalcem
Zavod RS za zaposlovanje bo danes nakazal povračila nadomestila plače okoli 5516 delodajalcem za 55.700 zaposlenih
v skupni vrednosti 21,6 milijona evrov. Prva povračila za več kot 74.000 zaposlenih so bila izplačana v ponedeljek, tretji
majski rok je postavljen 29. maja.
Zavod za zaposlovanje je do vključno srede prejel več kot 44.400 vlog delodajalcev za povračilo nadomestila plače za
skoraj 260.000 zaposlenih na podlagi ukrepov zaradi novega koronavirusa. Največ oddanih vlog ali 83 odstotkov je za
čakanje na delo iz poslovnih razlogov, 15 odstotkov zaradi višje sile, kot so varstvo otrok, ustavitev javnega prevoza,
zaprtje meja, in dva odstotka zaradi obvezne karantene.
Delodajalci, ki jim je odobreno povračilo izplačanih nadomestil plače, so različno veliki. Največ jih je iz Mestne občine
Ljubljana, sledijo Maribor, Celje, Koper, Kranj. Glede na dejavnost je največ delodajalcev iz predelovalnih dejavnosti,
gostinstva, trgovine, gradbeništva, dejavnosti prometa in skladiščenja.

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

Sklepe o povračilu je doslej prejelo približno 34.000 delodajalcev. Rešenih je bilo skupaj več kot 41.500 vlog, vseh
obravnavanih pa več kot 43.000. Okoli 3500 je bilo odstopov delodajalcev od vlog, predvsem zaradi podvojenosti.
Negativnih sklepov je bilo nekaj več kot 4100, največ zaradi neporavnanih obveznosti do finančne uprave, medtem ko je
v dopolnjevanju okoli 1500 vlog, so navedli na zavodu.
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V dveh letih slovenski
podjetniki v Republiki srbski
odprli 200 podjetij, tam jih
nihče ne pozna, nimajo
pisarn ...

ODPRI GALERIJO
Poslopje vlade Republike srbske v Banjaluki PROFIMEDIA
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Miha Raičevič

15.05.2020, 12.00

Slovenski državljani pogosto potujejo na dopust tudi v prestolnico
Republike srbske, kamor se hodijo zabavat, tam pa so odkrili tudi
davčni raj, poroča bosanski portal Capital, ki ob tem dodaja, da so v
zadnjih dveh letih tam Slovenci odprli okoli 200 podjetij. A ta
podjetja nimajo telefonskih številk, spletnih strani, niti pisarn. Na
naslovih ni nikakršnih obeležij, ki bi potrjevala obstoj teh podjetij.
Capital je med preiskovanjem zgodbe prišel do sicer znanega Slovenca Roka Snežiča,
doktorja davčne zakonodaje, ki pravi, da prav on stoji za večino teh poslov, in trdi, da v
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tej zgodbi ni nič spornega.

Na enem naslovu tudi 20 podjetij
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V banjaluškem naselju Borik stoji poslovni kompleks TC Borik, v katerem je
prijavljenih okoli 20 takšnih podjetij. Med njimi so Pro cross shop, ki naj bi se
ukvarjalo z najemom avtomobilov, podjetje NGC naj bi opravljalo poslovno
svetovanje, Usluge AML naj bi opravljalo inženirsko dejavnost, družbi Undecim in
VBO Marketikng pa naj bi se ukvarjali z marketingom.
Uprava TC Borika je za Capital povedala, da ni še nikoli slišala za omenjena podjetja in
da tudi ni nikoli govorila z ljudmi, ki bi jih zastopali. "Ta imena nam niso znana.
Neverjetno se nam zdi, da lahko nekdo registrira podjetje in ga prijavi na tuj naslov," so
dejali. Menijo, da bi moral nekdo ob ustanovitvi podjetja preveriti, če se podjetje res
nahaja na omenjenem naslovu.
Portal Capital tudi ni uspel najti podjetji BVT in SUB 1000, ki sta prijavljeni v isti ulici
in sta ju odprla prav tako slovenska državljana. Tudi noben sosed teh podjetij ni zanju
nikoli slišal.
V Vidovdanski ulici se ponovi isti scenarij. Samo na ulični številki 53 bi se moralo
nahajati 20 podjetij. Prijavljene so Agencija za promocijo in reklamo Siden, trgovina s
parfumi in kozmetiko Nutri vision, poslovno svetovanje PrimeSoccer
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Management in SEMA International, ki naj bi se ukvarjala z organizacijo sejmov in
poslovnih dogodkov, ter RB Montaža. In tudi tu ni nikogar, ki bi jih zastopal.
S poslovnimi prostori na tem naslovu upravlja trgovsko podjetje Malprex, ki prav tako
zanika obstoj kakršnih koli slovenskih podjetij na njihovem naslovu. "Ta podjetja tu ne
obstajajo in tudi nikoli niso obstajala," so kategorično odgovorili Capitalu.
In to niso edini naslovi v Banjaluki s slovenskimi podjetij. Ta se nahajajo tudi v Krajiški
ulici ter v ulicah Brace Potkonjaka, Cara Lazara, Dunavski ulici, Omladinski ulici,
Šargovački ulici in še številnih drugih.

Podjetja registrirali računovodje teh družb
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A Capital ugotavlja, da dejstvo, da najemodajalci poslovnih prostorov na omenjenih
naslovih za ta podjetja še niso slišali, ne pomeni tudi, da jih niso prijavili nekateri
najemniki njihovih poslovnih prostorov. Portal namreč poroča, da so podjetja registrirali
kar računovodje, ki za slovenska podjetja opravljajo posle. In to na svojih naslovih.
Novinarji Capitala so preverili, kakšni so postopki za registracijo podjetja v Republiki
srbski. Ugotovili so, da je ob tem potrebno navesti tudi pravi naslov poslovnega
subjekta, ki pa ga okrožno sodišče v Banjaluki ne preverja. Če je naveden napačen
naslov, je to v domeni notranjega ministrstva in tožilstva, pojasnjuje omenjeno sodišče.

Nižja obdavčitev
Glavni motiv slovenskih podjetnikov za ustanavljanje podjetij v Republiki srbski je
davčna zakonodaja. Tako naj bi slovenski podjetniki poslovali v Sloveniji, plačilni
promet pa naj bi potekal prek računov podjetij v Republiki srbski.
V Republiki srbski je obdavčitev le desetodstotna, medtem ko je v Sloveniji precej
višja. Poleg tega pa razlika v stopnji obdavčitve ni edini motiv slovenskih podjetnikov
za odpiranje podjetij v Republiki srbski. Koristi naj bi imeli tudi pri nakupu
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

avtomobilov, saj tam plačajo le 17-odstotni davek na dodano vrednost, poroča omenjeni
portal.

BiH je naša Panama
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Rok Snežič ROBERT BALEN

Novinarji portala so ugotovili, da za odpiranjem podjetij s slovenskimi lastniki
stoji Rok Snežič, sicer slovenski podjetnik, ki živi v Republiki srbski. On trdi, da ne gre
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za utajo davkov, temveč za davčno optimizacijo.
Po njegovih ocenah je Bosna in Hercegovina najbližja "off shore" država Evropi, kar
njegovi klienti s pridom izkoriščajo. Priznava, da Slovencev ne zanima bosanski trg,
temveč le to, da obdržijo svoj denar.
"Raje bi ustanavljal podjetja v Sloveniji, a ne morem lagati ljudem, da je to dobro, ker
so davki previsoki. Vprašam vas: zakaj bi slovensko podjetje plačalo 50-odstotni davek,
če pa lahko preko podjetja iz BiH obdržijo 90 odstotkov prihodkov?" za Capital razlaga
Snežič.
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Ob tem poudarja, da ima tudi Republika srbska koristi. Poleg tega, da dobi pobran
davek od teh podjetij, tudi slovenski podjetniki pogosto prihajajo v Republiko srbsko,
kjer trošijo svoj denar za hrano in namestitev.
"To so podjetja, ki ustvarijo od 200 do 300 tisoč evrov, kar pomeni, da Republika srbska
od enega klienta dobi vsako leto najmanj 20 do 30 tisoč evrov. BiH bi se mi morala
zahvaliti. Če ne bi bilo mene, bi šel ta denar na Kajmanske otoke," je Snežič izjavil za
portal Capital.
"Bosna je na seznamu tretjih držav in na črni listi bankirjev in ne pošilja nobenih
podatkov državam Evropske unije. Zato ljudje ljubijo BiH, ker je to 'Panama država'. To
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je zelo dobro za naše kliente," je še povedal.
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NAJNOVEJŠE
1 min

PLAČE

Danes druga
tranša povračil
nadomestila plač
delodajalcem

16 min
STA

Na zemljevidu
črnih
točk v
15. maj 2020
08:15
Kranju že več kot
15. maj 2020 8:17
30 lokacij
Predviden čas branja: 1 min
31 min

Bo jedro Kamnika
velik gostinski
vrt?

46 min

S fasade
Španskih borcev
bodo očistili alge

1 ura

Prvi zavoji na
Kaninu

Danes druga tranša povračil
nadomestila plač delodajalcem
Zavod RS za zaposlovanje bo danes nakazal povračila nadomestila plače okoli
5516 delodajalcem za 55.700 zaposlenih v skupni vrednosti 21,6 milijona evrov.
Prva povračila za več kot 74.000 zaposlenih so bila izplačana v ponedeljek,
tretji majski rok je postavljen 29. maja.
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Vse objave

(Foto: Luka Cjuha)

Zavod za zaposlovanje je do vključno srede prejel
več kot 44.400 vlog delodajalcev za povračilo
nadomestila plače za skoraj 260.000 zaposlenih na
podlagi ukrepov zaradi novega koronavirusa. Največ
oddanih vlog ali 83 odstotkov je za čakanje na delo
iz poslovnih razlogov, 15 odstotkov zaradi višje sile,
kot so varstvo otrok, ustavitev javnega prevoza,
zaprtje meja, in dva odstotka zaradi obvezne
karantene.
Delodajalci, ki jim je odobreno povračilo izplačanih
nadomestil plače, so različno veliki. Največ jih je iz
Mestne občine Ljubljana, sledijo Maribor, Celje,
Koper, Kranj. Glede na dejavnost je največ
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delodajalcev iz predelovalnih dejavnosti, gostinstva,
trgovine, gradbeništva, dejavnosti prometa in
skladiščenja.
NAJNOVEJŠE
1 min

16 min

Danes druga
tranša povračil
nadomestila plač
delodajalcem
Na zemljevidu
črnih točk v
Kranju že več kot
30 lokacij

31 min

Bo jedro Kamnika
velik gostinski
vrt?

46 min

S fasade
Španskih borcev
bodo očistili alge

1 ura

Prvi zavoji na
Kaninu

Sklepe o povračilu je doslej prejelo približno 34.000
delodajalcev. Rešenih je bilo skupaj več kot 41.500
vlog, vseh obravnavanih pa več kot 43.000. Okoli
3500 je bilo odstopov delodajalcev od vlog,
predvsem zaradi podvojenosti. Negativnih sklepov je
bilo nekaj več kot 4100, največ zaradi neporavnanih
obveznosti do finančne uprave, medtem ko je v
dopolnjevanju okoli 1500 vlog, so navedli na zavodu.
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Vse objave
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DANES POVRAČILA NADOMESTILA
PLAČE ZA 55.700 ZAPOSLENIH: Prva so bila
izplačana že v ponedeljek
Slovenija
A.S. - Uredništvo/STA - Foto: pixabay.com - 15.05.2020 ob 08:13
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Zavod RS za zaposlovanje bo danes nakazal povračila nadomestila plače okoli
5516 delodajalcem za 55.700 zaposlenih v skupni vrednosti 21,6 milijona evrov.
Prva povračila za več kot 74.000 zaposlenih so bila izplačana v ponedeljek, tretji
majski rok je postavljen 29. maja.
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Zavod za zaposlovanje je do vključno srede prejel več kot 44.400 vlog
delodajalcevza povračilo nadomestila plače za skoraj 260.000 zaposlenih na
podlagi ukrepov zaradi novega koronavirusa. Največ oddanih vlog ali 83 odstotkov
je za čakanje na delo iz poslovnih razlogov, 15 odstotkov zaradi višje sile, kot so
varstvo otrok, ustavitev javnega prevoza, zaprtje meja, in dva odstotka zaradi
obvezne karantene.
Delodajalci, ki jim je odobreno povračilo izplačanih nadomestil plače, so različno
veliki. Največ jih je iz Mestne občine Ljubljana, sledijo Maribor, Celje, Koper,
Kranj. Glede na dejavnost je največ delodajalcev iz predelovalnih dejavnosti,
gostinstva, trgovine, gradbeništva, dejavnosti prometa in skladiščenja.
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Sklepe o povračilu je doslej prejelo približno 34.000 delodajalcev. Rešenih je
bilo skupaj več kot 41.500 vlog, vseh obravnavanih pa več kot 43.000. Okoli 3500
je bilo odstopov delodajalcev od vlog, predvsem zaradi podvojenosti. Negativnih
sklepov je bilo nekaj več kot 4100, največ zaradi neporavnanih obveznosti do
finančne uprave, medtem ko je v dopolnjevanju okoli 1500 vlog, so navedli na
zavodu.
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Nemčija je v prvem četrtletju zaznala 2,2-odstotni
gospodarski upad in je zdaj uradno v recesiji

FINANCE WIKI
Vsi ukrepi za boj proti gospodarskim posledicam
koronavirusa na enem mestu. Vstopite v Finance
Wiki:
• Pomoči za podjetja
• Pomoči za espeje
• Začasno čakanje na delo doma in povračilo
nadomestila plač
• Krizni dodatek zaposlenim
Zbirke pomoči sproti posodabljamo.
Čas branja: 2 min

1
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Nemški statistiki so navzdol revidirali podatek za zadnje lansko
četrtletje, tako da so v Nemčiji zdaj zaznali že dve zaporedni četrtletji
gospodarskega upada, to pa pomeni, da je Nemčija uradno v recesiji
ALBINA KENDA

Več iz teme:
Nemčija >

BDP >

koronavirus >

Destatis >
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Nemško gospodarstvo se je v prvem četrtletju glede na prejšnje skrčilo za 2,2
odstotka, so ravnokar objavili nemški statistiki. Kot so navedli, je izbruh novega
koronavirusa na nemškem BDP pustil resne posledice, četudi ni imel večjega učinka
na gospodarske aktivnosti v januarju in februarju. Pri sem so nemški statistiki
poudarili, da je Nemčijo pred morebitnim večjim upadom obvarovala
državna poraba, spodbudni so bili tudi še podatki o naložbah v
gradbeništvu.

Na medletni ravni, v primerjavi z istim četrtletjem lani, so se aktivnosti v prvem
četrtletju zmanjšale za 1,9 odstotka, kažejo podatki nemških statistikov, ki niso
sezonsko prilagojeni.
Medletni podatki, ki so prilagojeni za število koledarskih dni, pa kažejo, da je upad
v 1. četrtletju glede na isto lansko obdobje znašal 2,3 odstotka.

Varovalka pred večjim padcem - državna poraba in
gradbeništvo
Kot so izmerili nemški statistiki, se je poraba nemških gospodinjstev v prvem
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četrtletju močno skrčila, močno pa se je zmanjšal tudi obseg bruto naložb v osnovna
sredstva - v opremo in stroje.
Pred še večjim krčenjem pa jim je v Nemčiji gospodarstvo uspelo obvarovati prek
končne javne porabe in pa z naložbami v gradbeništvu - oboje je namreč imelo izrazit
stabilizacijski učinek.
Nasprotno pa so statistiki opozorili, da sta se v prvem četrtletju glede na prejšnje
močno skrčila tako izvoz kot uvoz nemških podjetij.
In kako je bilo za zaposlenostjo? Kot navajajo nemški statistiki, je bilo v prvem
četrtletju v državi zaposlenih približno 45 milijonov oseb, kar je bilo za 147 tisoč oseb
ali 0,3 odstotka več kot pred letom dni. Ob tem so pri nemškem statističnem
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uradu Destatis navedli, da so tako majhno povečanje nazadnje zaznali v drugem
četrtletju 2020 (ko je bil prirast za 106 tisoč oseb oziroma je šlo za 0,3-odstotno
povečanje).
Kot opozarjajo statistiki, je imela koronakriza na nemško zaposlenost v Nemčiji
skromen učinek, med razlogi pa je ta, da so vsi delavci, ki so bili zajeti v shemi za
krajši delovni čas, zajeti med zaposlene.

Revizija: Nemčija je v recesiji
Pri Destatisu so danes še navedli, da so za zadnje lansko četrtletje opravili revizijo
podatkov, tako da v 4. četrtletju 2019 glede na tretje nemški BDP ni stagniral, kot je
veljalo doslej, pač pa je upadel za 0,1 odstotka. Ob upoštevanju, da je do upada prišlo
tudi v letošnjem prvem četrtletju, zdaj velja, da je Nemčija uradno v recesiji (ta je
definirana stanje, v katerem v dveh zaporednih četrletjih glede na prejšnje zazna upad
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gospodarskih aktivnosti).
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https://topjob.finance.si/8961739/Danes-drugi-krog...

Danes drugi krog izplačil nadomestil plač za čakajoče
Čas branja: 1 min

0
15.05.2020 10:40 Dopolnjeno: 15.05.2020 10:57
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LANA DAKIĆ

Foto: Shutterstock

Več iz teme:
Koronavirus - ukrepi za... >
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Danes bo zavod za zaposlovanja izplačal 5.516 delodajalcem povračilo nadomestila
plače za 55.700 zaposlenih, skupaj za 21,6 milijona evrov. Tretji rok nakazil v maju bo
29. maja. Prva povračila nadomestila plač za zaposlene so izplačali v začetku tedna, ko
so nakazali dobrih 27,5 milijona evrov za več kot 74 tisoč zaposlenih. Skupaj bodo
tako nakazali povračila nadomestila plače za približno 130 tisoč zaposlenih.
Iz zavoda še sporočajo, da so do vključno 13. maja prejeli več kot 44.400 vlog
delodajalcev za povračilo nadomestila plače za skoraj 260 tisoč zaposlenih na podlagi
interventnih zakonov.

Večina nadomestil za čakajoče v proizvodnji, gostinstvu,
trgovini
Največ oddanih vlog, 83 odstotkov, je bilo za povračilo nadomestila plače za čakanje
na delo iz poslovnih razlogov, 15 odstotkov zaradi višje sile (torej za zaposlene, ki so
doma zaradi varstva otrok, ustavitve javnega prevoza oziroma zaprtja mej) in dva
odstotka zaradi obvezne karantene, ki jo je odredil minister za zdravje. Gre za različno
velike delodajalce iz vseh regij, največ jih je iz občine Ljubljana, sledijo Maribor, Celje,
Koper, Kranj, po panogah pa je največ delodajalcev iz predelovalnih dejavnosti,
gostinstva, trgovine, gradbeništva, dejavnosti prometa in skladiščenja, še sporočajo iz
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zavoda.
Do zdaj so na zavodu obdelali skupaj več kot 41.500 vlog, sklepe pa je prejelo
približno 34 tisoč delodajalcev, negativnih sklepov je bilo okoli 4.100, največ zaradi
neporavnanih obveznosti do Finančne uprave, v dopolnjevanju pa je še približno
1.500 vlog.

Za junijsko izplačilo mora biti REK oddan do 28. maja
Naslednji predvideni izplačili sta 29. maja in 10. junija. Pri junijskem nakazilu bo
zavod upošteval tiste zaposlene, za katere bodo delodajalci oddali obrazec REK do
vključno 28. maja. Zavod je delodajalce tudi pozval, da preverijo podatke o višini
dohodka na oddanih obrazcih in čim prej zagotovijo pravilne podatke, saj je bil v
prvem sklopu nakazil najnižji izplačani znesek nadomestila plače 1,75 evra.
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In še, ne glede na to, katere zaposlene so delodajalci upoštevali pri svoji vlogi in so bili
zanje izdani sklepi o povračilu nadomestila plače, bodo na zavodu pri izplačilu v
skladu z zakonom upoštevali le zavarovalne podlage, ki pomenijo delovno razmerje,
torej zavarovalne podlage: 001, 002, 008, 013, 016, 029, 084, 085. Do povračila
nadomestila plače prav tako niso upravičeni udeleženci javnih del, ki so zavarovani po
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podlagi 034.
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Vrednost opravljenih gradbenih del v prvem pomladnem
mesecu nižja kot v zadnjem zimskem
Čas branja: 1 min

0
15.05.2020 00:00 Dopolnjeno: 15.05.2020 11:37

V prvem četrtletju je bila rast na letni ravni 3,1-odstotna
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BRANKO ŽNIDARŠIČ

Foto: Shutterstock

Več iz teme:
vrednost gradbenih del >

statistika >

gradbeništvo >

ZRS >
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Vrednost opravljenih gradbenih del je bila marca za 11,8 odstotka nižja kot februarja,
v primerjavi z lanskim marcem pa je bil padec 3,8-odstoten, so sporočili
za Statističnega urada RS. Marec je bil tako prvi letošnji mesec, ko je bila na letni
ravni zabeležen padec vrednosti opravljenih gradbenih del.
Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila marca na mesečni ravni nižja za
4,8, na letni pa za 0,1 odstotka. Pri inženirskih objektih je bil na mesečni ravni padec
17,7-odstoten in na letni ravni 6,7-odstoten.
V prvem četrtletju je bila vrednost gradbenih del na letni ravni višja za 3,1 odstotka.
Pri tem je bila vrednost del na stavbah za 1,4 odstotka nižja, na gradbenih inženirskih
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objektih pa za 5,3 odstotka višja.
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Egipčani iz Iskraemeca v Kranju načrtujejo skoraj 400 novih
stanovanj
Čas branja: 3 min

0
15.05.2020 09:54

DUTB prodala zemljišče v Kranju
ALEŠ PERČIČ

Več iz teme:
Družba za upravljanje... >
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Ante Bračić >

Qlandia >

Iskraemeco >

ABCFIN >

Iskra Impuls >

Andrej Gorjan >

DUTB je po dobrih treh letih našla kupca za zemljišče na območju nekdanje Gorenjske
mlekarne, ob trgovskem centru Qlandia, ki ga je decembra 2016 prevzela iz stečaja
družbe ABCFIN. Kot je razvidno iz zemljiške knjige, je zemljišče že konec minulega leta
kupila Iskra Impuls, ki je v večinski lasti Anteja Bračića.
Konec letošnjega marca je zemljišče prišlo v last projektnega podjetja Emeco
nepremičnine, ki je v 40-odstotni lasti Iskre Impuls, preostalih 60 odstotkov pa ima
luksemburška družba Elsewedy Capital International, v ozadju katere so egipčanski
lastniki kranjskega Iskraemeca.
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Podjetje Emeco nepremičnine ima dva direktorja, Andreja Gorjana in Oktavijana
Arama. Zadnji je najbolj znan kot zadnji direktor Grepa, ki je v javno-zasebnem
partnerstvu z ljubljansko občino gradil športno-trgovski center Stožice, bil je tudi izvršni
direktor Energoplana, solastnika Grepa.
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Koliko je zemljišče stalo in kakšna bo investicija?

DUTB je zemljišče ob kranjski Qlandii družbi Iskra
Impuls prodala za 2,8 milijona evrov.
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Kot nam je povedal Bračić, so zemljišče od DUTB odkupili za 2,8 milijona evrov, pozneje
so ga po enaki ceni prenesli na projektno družbo. Glavni investitorji pri projektu bodo
Egipčani. Družba ABCFIN, ki je sodila v krog Poteze Naložb Branka Drobnaka, je na
območju načrtovala gradnjo stanovanjske soseske Kozolci s 395 stanovanji. Bračić pravi,
da bodo projekt posodobili in bo na koncu verjetno nekoliko manjši, vključeval pa bo
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tudi poslovni del.
Trenutno proučujejo več scenarijev, kateri bo izbran, še ni znano. Kot ocenjuje Bračić,
celotna investicija ne bi smela biti dražja od 60 milijonov evrov. Trenutno so v fazi
pridobivanja dovoljenj, med drugim gradbenega.

Koliko stanovanj bo zraslo v Kranju?
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Tako si je novo stanovanjsko sosesko Kozolci v
Kranju predstavljal prejšnji investitor ABCFIN. Novi
investitorji slik projekta še nimajo, pravijo pa, da ga
bodo posodobili.
Koliko novih stanovanj bo zraslo v Kranju, še ni povsem jasno. Prav tako ni znano,
kakšne bodo cene stanovanj. Oktavijan Aram ocenjuje, da bi lahko na območju zgradili
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okoli 375 stanovanj, končna številka pa bi šla lahko tako navzgor kot navzdol. Stanovanja
bodo gradili v več fazah, prva stanovanja pa bi lahko bila na trgu čez tri leta, torej okoli
leta 2023, saj gradnja takšnih projektov ponavadi traja vsaj dve leti, dodaja Aram.

Zgodovina projekta
Zemljišče v Kranju je veliko okoli 26.600 kvadratnih metrov. ABCFIN je gradbeno
dovoljenje za gradnjo stanovanjske soseske dobil leta 2011, a zaradi pomanjkanja virov
financiranja gradnje ni nikoli začel. Leta 2013 je družba končala v stečaju, zemljišče pa se
je prodajalo na petih dražbah. Prvič se je prodajalo sredi leta 2014 za 4,9 milijona evrov,
a interesentov ni bilo.
Pravo zanimanje za zemljišče je bilo šele konec leta 2016, ko je bila izklicna cena pri
1,1 milijona evrov. Takrat je na dražbo prišlo deset interesentov, a DUTB zemljišča ni
izpustila iz rok. Kupila ga je za 1,88 milijona evrov, za kolikor je utesnila svojo terjatev do
družbe ABCFIN.

Iskra Impuls in gradbeništvo
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Iskra Impuls, ki se primarno ukvarja s proizvodnjo merilno-procesne opreme, je v
gradbeništvu navzoča že več let. Skupaj s Kolektorjem je lastnica družbe K.Tivoli, ki je
gradila sosesko Bellevue Tivoli na območju nekdanjega Slovenijavina v Šiški, zdaj pa
končuje tudi Primorjev nasedli projekt s tremi večstanovanjskimi stolpnicami na
Majskih poljanah v Novi Gorici. Iskra Impuls je od velenjskega Gorenja lani odkupila
tudi preostali delež gradbene družbe Gorenje Projekt(zdaj imenovana GP Sistemi), ki
je med drugim gradila ljubljansko džamijo.
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PLAČE

STA
15. maj 2020 08:15
15. maj 2020 9:25
Predviden čas branja: 1 min

Danes druga tranša povračil
nadomestila plač delodajalcem
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Zavod RS za zaposlovanje bo danes nakazal povračila nadomestila plače okoli
5516 delodajalcem za 55.700 zaposlenih v skupni vrednosti 21,6 milijona evrov.
Prva povračila za več kot 74.000 zaposlenih so bila izplačana v ponedeljek,
tretji majski rok je postavljen 29. maja.

(Foto: Luka Cjuha)

Zavod za zaposlovanje je do vključno srede prejel
več kot 44.400 vlog delodajalcev za povračilo
nadomestila plače za skoraj 260.000 zaposlenih na
podlagi ukrepov zaradi novega koronavirusa. Največ
oddanih vlog ali 83 odstotkov je za čakanje na delo
NAJNOVEJŠE
9 min

32 min

Vreme:
Spremenljivo do
pretežno oblačno
z občasnim
dežjem
Tudi britanski
glasbeni festivali
in koncertni
sektor ogroženi
zaradi
koronaviru

iz poslovnih razlogov, 15 odstotkov zaradi višje sile,
kot so varstvo otrok, ustavitev javnega prevoza,
zaprtje meja, in dva odstotka zaradi obvezne
karantene.
Delodajalci, ki jim je odobreno povračilo izplačanih
nadomestil plače, so različno veliki. Največ jih je iz
Mestne občine Ljubljana, sledijo Maribor, Celje,
Koper, Kranj. Glede na dejavnost je največ
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1 ura

delodajalcev iz predelovalnih dejavnosti, gostinstva,

Z javno agencijo
Spirit Slovenija
tudi v letu 2021 na
mednarodne
sejme v tujini

trgovine, gradbeništva, dejavnosti prometa in

Glasovanje o
članicah
Varnostnega
sveta ZN ne bo
potekalo
elektronsko

delodajalcev. Rešenih je bilo skupaj več kot 41.500

Danes druga
tranša povračil
nadomestila plač
delodajalcem
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skladiščenja.
Sklepe o povračilu je doslej prejelo približno 34.000
vlog, vseh obravnavanih pa več kot 43.000. Okoli
3500 je bilo odstopov delodajalcev od vlog,
predvsem zaradi podvojenosti. Negativnih sklepov je
bilo nekaj več kot 4100, največ zaradi neporavnanih
obveznosti do finančne uprave, medtem ko je v
dopolnjevanju okoli 1500 vlog, so navedli na zavodu.
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Gradbeni mogotci na nož za gorenjsko železnico

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

novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5ebe90810c1c8/gradbeni-mogotci-na-noz-za-gorenjsko-zeleznico

V glavni vlogi sta Janez Škrabec, lastnik Rika, in Dari Južna, lastnik Cestno gradbenega podjetja (CGP) iz
Novega mesta. Njuna kopja so se spopadla za skoraj 50 milijonov evrov vredni projekt gorenjske
železniške proge. Za zdaj bolje kaže Škrabcu, a se v zgodbo že vpletajo številni, tudi politični vrhovi.
Konec aprila se je iztekel razpis za nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Jesenice na odseku Podnart–
Lesce Bled. Državna direkcija za infrastrukturo je prejela dve ponudbi. Najcenejšo, vredno slabih 47
milijonov evrov, je oddal Riko, ki je bil šest milijonov evrov cenejši od edinega konkurenta: konzorcija
domačih gradbincev, ki ga vodi CGP.
Šlo je za velik šok. Po informacijah iz gradbenih krogov so se mogotci dogovorili, da bo na razpis prišla le
ena ponudba. CGP jo je oddal skupaj z Železničarskim gradbenim podjetjem (SŽ-ŽGP), GH
Holdingom Blaža Miklavčiča in Gorenjsko gradbeno družbo (GGD). A načrte jim je tik pred zdajci porušil
Škrabec, ki je oddal svojo ponudbo. Ker po naših podatkih ne presega najvišje dovoljene cene, ki jo je
določila direkcija, ima Riko dobre možnosti, da posel tudi dobi.
»V teku je pregled prispelih ponudb. Po pregledu ponudb bo strokovna komisija podala odločitev skladno z
rokom, določenim v zakonu o javnem naročanju,« so pojasnili na direkciji, ki je v času vlade Janeza
Janše dobila novo začasno direktorico. To je postala Ljiljana Herga, ki je na položaju zamenjala Moniko
Pintar Mesarič.
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Primož Lavre/Reporter
Škrabec naj bi s svojo ponudbo tik pred zdajci porušil dogovor in načrte gradbenih mogotcev.
Je Južna pritiskal, naj se Škrabec izloči?
Rezultati odpiranja ponudb so po naših informacijah močno odmevali v gradbenih in tudi političnih krogih.
Ni namreč skrivnost, da je zamenjava oblasti okrepila moč Darija Južne, ki je dolgoletni prijatelj Andreja
Vizjaka, ministra za okolje in prostor iz vrst SDS.
Že v času prve vlade Janeza Janše sta bila tesna zaveznika. Južna je Vizjaku v letih 2006 in 2007 pomagal
pri operaciji prevzema Term Čatež, ki jih še danes obvladuje Bojan Petan. Skupni interesi so ju povezali
tudi pri naskoku na Sklad za razgradnjo Nuklearne elektrarne Krško (Nek). Med letoma 2006 in 2010 je
družba Perspektiva posredovala pri najmanj 110 finančnih poslih sklada v skupni vrednosti več kot 30
milijonov evrov. Do leta 2008 je ministrstvo za gospodarstvo, pristojno tudi za energetiko, vodil Vizjak.
Na vprašanje, ali je res v zadnjih tednih prek politike pritiskal, naj se ponudba Rika izloči, nam Južna ni
odgovoril. Direkcija spada pod ministrstvo za infrastrukturo, ki ga vodi Jernej Vrtovec (NSi).
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Bobo
Zamenjava oblasti je okrepila moč Darija Južne, ki je dolgoletni prijatelj Andreja Vizjaka, ministra za okolje
in prostor iz vrst SDS.
Škrabec prodira na železnice
Večji zapleti bi lahko ogrozili pravočasni začetek gradnje. Po načrtih direkcije je skrajni rok za zaključek
razpisa in sklenitev pogodbe z izbranim izvajalcem v začetku julija. Le tako bi lahko namreč ujeli čas, ko bo
zaradi obnove zaprt tudi predor Karavanke.
Škrabec in Južna se za posle na državnih infrastrukturnih projektih spopadata že več let – tudi pri
hidroelektrarnah na spodnji Savi, ki veljajo za »domači teren« Darija Južne in CGP. Najodmevnejša je bila
tekma za gradnjo 66 milijonov evrov vrednega akumulacijskega bazena Hidroelektrarne Brežice, ki jo je
naposled dobil Riko.
Škrabcu bi s poslom na gorenjski progi uspel drugi veliki met na železniški infrastrukturi v zadnjih dveh
letih. Lani mu je po dveh krogih pritožb na državni revizijski komisiji uspelo podpisati pogodbo za 63
milijonov evrov vredno gradnjo novega železniškega vozlišča na Pragerskem. Pri tem projektu sodeluje
skupaj z družbo RZD International, ki je v lasti Ruskih železnic. Gre za prvi večji posel Rusov v EU. Po
naših informacijah bo v projektu gorenjske proge sodeloval skupaj z Madžari.
Že pred tem je bil Škrabec prekratek na treh razpisih. Neuspešen je bil tudi kot član konzorcija velikih
gradbincev, ki je želel graditi viadukt na Glinščici, na trasi bodočega drugega tira Divača–Koper, a ga je tam
po dolgem revizijskem boju premagala družba Markomark Nival.
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Projekt, ki je komaj našel pot v rekordni proračun
Dari Južna do zdaj ni bil med glavnimi igralci na področju domače železniške infrastrukture. Tudi CGP ni bil
vodilni izvajalec v železniških konzorcijih. Sodeloval je pri obnovi in nadgradnji prog na posameznih
odsekih med Celjem in Zidanim Mostom. V obeh konzorcijih je imel glavno vlogo Kolektor. To spremembo
lahko pripišemo zamenjavi oblasti, saj je znano, da Janša in SDS ne gojita simpatij do dolgoletnega prvega
moža in solastnika Kolektorja Stojana Petriča. Skupna vrednost obeh železniških projektov, pri katerih je
sodeloval CGP, je več kot 120 milijonov evrov.
Projekt nadgradnje gorenjske železniške proge je bil pripravljen že več let. Lani jeseni se je zapletlo, saj je
izpadel iz proračuna za leti 2020 in 2021, saj ministrstvo za infrastrukturo v času vlade Marjana
Šarca direkciji ni zagotovilo dovolj proračunskih sredstev. Takratna ministrica Alenka Bratušek je
zatrjevala, da se bo denar našel s prerazporeditvijo sredstev.
Projekt se je delno vrnil v proračun po potrditvi amandmaja, ki sta ga skupaj podprli Levica in SDS. Celotna
posodobitev gorenjske proge med Kranjem in Jesenicami bi stala 140 milijonov evrov, zdaj pa je na voljo le
dobra tretjina tega zneska.
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Dela se bodo po načrtih začela oktobra, končala pa leta 2022. Nadgrajeni odsek proge bi zaradi
zahtevnega terena, stisnjenega med Savo in hribovito zaledje, omogočal hitrosti do 75 kilometrov na uro za
tovorne vlake in 95 kilometrov na uro za vlake z nagibno tehniko.
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Površina: 668 cm2

KAJ IMAJO SKUPNEGA

materiali.« Poudari primer potice, ki jo pečemo v

okroglem kalupu. »Če bi uporabili 3D -tisk, kjer ne
zviješ testa, ampak natisneš sloj za slojem, bi imela

AVSTRALSKI

lahko katerokoli obliko, ne nujno spirale.«

STARODOBNIKI,

Geelong: nekoč industrijsko mesto, zdaj
se tovarne zapirajo

POLARNI DINOZAVER

Od leta 2016 predava industrijsko oblikovanje na
šoli za inženirstvo univerze Deakin. »Študenti so
večinoma strojni inženirji, jaz pa jih učim, kako biti

IN SLOVENSKA

ustvarjalen in oblikovati

za uporabnika.«

Geelong je mesto z okoli 280 tisoč prebivalci v

OBLIKOVALKA

državi Viktorija, uro od Melbourna. »Z evropsko

»DANES MUZEJ NI LE MED ŠTIRIMI STENAMI,

poselitvijo seje mesto usmerilo v industrijo. Začelo seje z volno, ki sojo izvažali v Evropo. Pred 95

AMPAK GRE LAHKO MED LJUDI,« POUDARJA
KAJAANTLEJ, KI V AVSTRALIJI USTVARJA

Alcoa in rafinerija Shella,« našteva Antlejeva. »V

leti je prišel Ford, tu sta bili tudi tovarna aluminija

INTERAKTIVNE MUZEJSKE IZKUŠNJE V
NAVIDEZNI RESNIČNOSTI.

šestdesetih in sedemdesetih letih so za potrebe

industrije po Avstraliji odpirali tehniške univerze,
med njimi tudi Deakin. Še danes so zelo usmerje-

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

ANJA ZALETEL

ne v

aplikativne raziskave in podporo industriji.«

Antlej je industrijska oblikovalka

Tovarne pa v zadnjih letih zapirajo in mesto
doživlja korenite spremembe. Ford ima v Geelon-

in heritologinja (dediščinski in muzej-

gu sicer še vedno razvojni in oblikovalski oddelek,

ski študij), ki živi v avstralskem mestu

ni pa več proizvodnje. In če je nekoč celo mesto

Kaja

Geelong. Predava na tamkajšnji uni-

delalo zatamkajšnjavelikapodjetjajetrgzdaj raz-

verzi Deakin, hkrati pa raziskuje možnosti, kako

pršen, pove sogovornica. »Ustanovili

dediščino predstaviti z novimi tehnologijami, kot

izvajalcev, manjših podjetij, ki delajo

so 3D-tisk

Vse pomembnejša postajajo, denimo, karbonska

ter navidezna in obogatena resničnost

so zvezo proza

ves svet.

Trenutno s sodelavci oblikuje virtualno izkušnjo

vlakna, kijih dobavljajo mnogim avtomobilskim

avtomobilov ute (coupe utility vehicle), ki so zna-

proizvajalcem.«

čilni predvsem za Avstralijo.

Z industrijo so prišli ljudje z vsega sveta
Slovenska hrana v Avstraliji in 3D-tisk

Zaradi industrije je bil Geelong v minulem sto-

Antlejevaje leta 2015 v Avstralijo odšla raziskovat

letju zanimiv tudi

dediščino Slovencev na tej celini. »Ugotovili

kvot za migracije v Ameriki so mnogi izseljenci

smo,

daje kulinarika tista, kijih povezuje. Pri hrani

za

priseljence. »Tudi zaradi

se

po drugi svetovni vojni prišli v Avstralijo. Niso

vsi najdemo. Delala sem raziskavo med ljudmi

govorili angleško in niso imeli denarja. Najprej

in odkrila, da mladi redko pripravljajo sloven-

so šli v

ske dobrote, saj so zapletene in vzamejo veliko

delali za državo in tako odplačali pot. Gradili

časa. Razmišljala sem, kako bi lahko to dediščino

so hidroelektrarne

komunicirali

digitalnimi tehnologijami, in prip-

pove Antlejeva. »Gcclongje zelo multikulturno

ravila scenarije za uporabo 3D -tiska z užitnimi

mesto in vsako leto imamo v času karnevalov,

z

begunska taborišča, kjer so nekaj časa
in drugo infrastrukturo,«
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to je

za nas jeseni, velik enodnevni festival, kjer

se vsaka skupnost
som

predstavi

s svojo

glasbo, ple-

in kulinariko.«

Dinozaver v navidezni resničnosti
Eden odmevnejših projektov Kaje Antlej v

zadnjih letih je bil Little L. Glavno vlogo vnjem
ima majhen polarni dinozaver Leaellynasaura

amicagraphica, kije pred okoli 106 milijoni

let živel v veliki rečni dolini med Avstralijo in

Antarktiko. Antlejeva

je s sodelavci natisni-

la 3D -model dinozavra in njegove kože ter v
navidezni resničnosti

ustvarila interaktivno

izkušnjo, v kateri si lahko obiskovalci ogleda
jo arheološko najdišče ter po želji pobarvajo

dinozavra.
letih je bilo mogoče posojilo tukaj dobiti samo
Ko muzej pride k vam

vozila, za osebna ne.

Neka gospa je

ospredju) z Ros

projektom Geelong

zato v tovarno Ford poslala pismo, kjer je opo-

Bandt, hčerko

Inventions, kjer želijo z novimi tehnologijami

zorila, da si doma nc morejo privoščiti dveh

Lewa Bandta, kije

predstaviti inovacije, ki so v preteklosti nastale v tem mestu. »Šlo bo za zanimive muzejske

avtomobilov

izkušnje, ki bodo pripomogle k temu, da se

prašiče na trg,« pojasnjuje sogovornica. »To je

je 3D-model

lokalna skupnost nauči več o svoji zgodovini.

prišlo do mladega oblikovalca v Fordu v Ge-

vozila iz tridesetih

Trenutno
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za tovorna

Kaja Antlej (v

se

ukvarja

Posebej ciljamo

s

na mlade

in skupine, ki

so pri

drugega pa

elongu, ime

-

za v

enega za

v cerkev v nedeljo,

ponedeljek, ko je treba peljati

mu je bilo Levv

Bandt. Za osnovo

nas v inženirstvu slabše predstavljane, to so

je vzel navaden Fordov avto, ga prerezal in mu

predvsem ženske in avtohtoni prebivalci.«

dodal keson. Nastal je ute

»Razmišljamo tudi

o tem, kako

oblikovati

rešitve, ki lahko zapustijo muzej. Lahko gre,

na

primer, za pop-up muzej ali virtualno izkušnjo
v škatli. Vso

opremo lahko pošljemo v neko

oddaljeno šolo, bolnišnico ali dom

za upoko-

avtomobilsko
Čeprav

nizko vozilo, ki ima

Avstraliji precej

so skenirali

ljudem, da si

lahko avto

in ustvarili 3 D -model v navidezni

resničnosti. »Trenutno je to še dokaj dolgoča-

pove Antlejeva.

sen virtualiziran muzejski predmet. Z lokalno
skupnostjo zato zdaj oblikujemo interaktivno

Ute: nedeljski avto, s katerim bi lahko v

izkušnjo, sodelujemo tudi z Ros Bandt,

ponedeljek peljali prašiče na trg

hčera Lewa

Nastaja že tudi prva takšna izkušnja, in sicer

zvok. Želimo narediti čim več takih rešitev, ki

ute, ki

so

ga oblikovali

prav v Geelongu. »V času recesije v tridesetih

sodelavci.

dine tridesetih let. Zato bi po besedah Antle-

narediti različico, ki se jim lahko približa,«

na primeru avtomobila

ustva-

le okoli 15 primerkov prvih modelov ute iz sre-

je namreč tako velika, da ima veliko šol veli-

Zato je pomembno

so ga

priljubljena, je danes znanih

ogledajo, čeprav nimajo dostopa do njega. Ute

z izleti.

let, ki

rili Antlejeva in

šasijo, zadaj pa tovorni prostor.«

jeve radi pomagali

stroške

dov ute. V ozadju

je sodobna različica teh avtomobilov v

jence in tako pride muzej k njim. Avstralija

kanske

zasnoval prvi For-

eno od

Bandta, kije strokovnjakinja za

se bodo lahko menjale, ljudje pa

se bodo vra-

čali v muzeje.«
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Morda nam
ne bo prehudo
BOJAN IVANC, GLAVNI ANALITIK GZS, O TEM, ZAKAJ SO NA GZS Z NAPOVEDMI BOLJ

OPTIMISTIČNI KOT DRUGI, O ZAMIKU UDARCA INDUSTRIJI, O PRILOŽNOSTIH PRI
REGIONALIZACIJI GLOBALIZACIJE IN O NUJNIH DOPOLNITVAH UKREPOV V TRETJEM
PROTIKORONSKEM PAKETU.
BOŠTJAN USENIK

FOTOGRAFIJE: GZS

Petodstotnemu

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

osnovni
GZS

upadu

letos naj

BDP

bi

po

napovedi

sledila štiriod-

in 20 odstotkov manj dodane vrednosti.

marca

V primerjavi z lanskim aprilom pa
hodki manjši

za okoli

so bili pri-

35 odstotkov, dodana

vrednost pa za okoli 25 odstotkov.

stotna rast v prihod-

njem letu, pravi glavni

Pa je bil april kot celota enako šibak?

analitik Gospodarske

Po velikonočnih praznikih se je gospodarska

zbornice

(GZS)

Slovenije

Bojan

Ivanc.

Ob težavah se za slo

aktivnost začela izboljševati. To so
pogovori tako z našimi regionalnimi
nji kot

s

venska podjetja pojavljajo tudi nove možnosti.

katerimi

A čeprav

tij

so v nasprotju s

prejšnjimi krizami pri

pokazali

združe-

predstavniki iz različnih panog, med
smo

izvedli tudi anketo. Več podje-

je izvajanje svoje storitve znova zagnalo,

napovedih posledic letošnje v GZS manj zadr-

drugi pa

žani kot druge ustanove. Ivanc pravi, da država

porabniki. Vpeljali so nove oblike dobave blaga

z

ukrepi v tretjem svežnju ne sme popustiti.

so našli nove poti, kako priti

do stika

s

kupcem, ki so bile zanje še do nedavnega netipične

-

denimo naročanje prek spleta in dosta-

Kot prvi analitik GZS ste eno glavnih

va po

pošti. Tako trgovci kot tudi del gostincev

stičišč aktualnih informacij iz gospodar-

so se

tako kar hitro prilagodili novim okolišči-

stva. Kakšen je bil v Sloveniji letošnji

nam dostopanja do kupcev.

april v primerjavi z marcem?
Slovensko gospodarstvo je aprila po naših ocenah ustvarilo 30 odstotkov manj prihodkov kot

Kakšne pristope pa še uporabljate pri
ocenjevanju poslovne aktivnosti?
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Na podlagi dnevnih podatkov Elesa o porabi električne energije se da kar dobro oceniti,
s kakšno dinamiko

deluje gospodarstvo, ni pa

mogoče zanesljivo presoditi, kakšna je aktivnost v posameznih dejavnostih. V industriji

se

je poslovna aktivnost izboljšala in tudi večjim

neposrednim porabnikom električne energijeje
uspelo poslovanje ohraniti pri okoli 80 odstotkih običajnega. Seveda seje poraba električne
energije povečala tudi v slovenskih gospodinj-

stvih, saj je poleg otrok del zaposlenih ostajal
doma. V nekaterih storitvenih dejavnostih je
poraba upadla močneje, saj je bil stik s kupci

pretrgan koreniteje

oziroma ni bilo mogoče

razviti alternativne prodajne poti (organizacija

dogodkov, kozmetične in frizerske storitve). V
celotni Sloveniji je bila tako poraba električne

Ukrepe državne

energije manjša za okoli šestino.

30
odstotkov manj
prihodkov kot
marca Letos,

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

35
odstotkov manj
prihodkov kot
aprila Lani,

20
odstotkov manj
dodane vrednosti
kot marca letos,

25

pomoči bo treba

Katere storitvene dejavnosti so utrpele

največji zastoj?

podaljšati ali

Povsem je zastala trgovina z vozili, saj se avtov

ni

dalo ne kupiti

ne

registrirati.

Zastala je

preoblikovati. Zelo

prodaja gospodinjskih aparatov, ki jih kupci
navadno želijo tudi videti. Sicer ocenjujemo,

pomembna bo

da bo del te prodaje prenesen v maj in prihodnje mesece, saj je del kupcev nakup zanesljivo
samo preložil. Težje je bilo v turizmu

stvu, sploh v gostinstvu zunaj večjih

niso mogli

organizirati

učinkovite

Popoln upad in veliko škodo

so

zlasti vzpostavitev

in gostinmest, ki

sheme za

dostave.

utrpeli orga-

nizatorji športnih in kulturnih dogodkov, ki

financiranje

so

morali vračati kupnine za vstopnice, pa čeprav
so ta

skrajšanega

denar morda že posredovali naprej izva-

jalcem. Povsem je obstal tudi javni potniški

delovnega časa.

promet.

odstotkov manj
dodane vrednosti
kot aprila lani.

16
odstotkov realno

Jo je torej industrija bolje odnesla?

podjetjih, kjer zaposlujejo tudi tuje državlja-

Morda, a tudi ne čisto vsi. Nekatera podjetja so

v

imela aprila težave z dobavo sestavnih delov za

ne, zlasti

iz Hrvaške, BiH in Srbije.

proizvodnjo, ker sta bili proizvodna aktivnost
in logistika
ni. Drugi

na

Kitajskem ob začetku leta mote-

so imeli težave

s prihajanjem ljudi

na

Kateri deli industrije so bolje delali?
Zlasti prehrambna podjetja, ki

so

prodajala

manjša je bila

delo, ker otrok morda niso mogli pustiti doma

trgovinam. Težje pa je bilo seveda tistim, ki so

celotna poraba

brez varstva. Tretji so morali ustaviti poslova-

morali dnevno dobavo prehrane šolam ali pod-

nje zaradi

jetjem ustaviti. Poleg

električne energije v Sloveniji.

nezmožnosti izvajanja organizira-

farmacevtskih podjetij

so

nega prevoza zaposlenih v proizvodne obrate

aprila dobro poslovale kmetijske trgovine, pa

ali pa niso mogli nakupiti dovolj zaščitne opre-

tudi informacijsko-komunikacijske dejavno-

me

za

zaposlene. Težave pa

so bil<

seveda tudi

sti, zlasti na področju vzpostavljanja spletnih
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Gibanje svetovnega BDP

strani, dodajanja funkcionalnosti spletne prodaje in
razvoja aplikacij

za sodobno timsko delo.

Mednarodni

omejitveni ukrepi postopno sproščajo?
se

izboljšuje pri

nas

in v glavnih

trgovinskih partnericah. To je dobra novica. Tudi turizem bo nadzorovano

jo

sproščen. V maju

se znova

denarni sklad

2020*

2021*

-2,0%

5,5%

-3,0%

5,8%

Stopnja anketne brezposelnosti v Sloveniji

Kako pa je s poslovno aktivnostjo v maju, ko se

Epidemiološka situacija

Analitika GZS

2019

4,4%

2020*

6,0%

2021*

5,9%

zaganja-

tudi storitve, ki so bile poprej ustavljene.

Scenariji gibanja realnega BDP

Se pa hkrati v maju nekoliko z zamikom pojavljajo
težave pri naročilih v proizvodnji delov za vozila, a je tudi

Slovenije (2020*)
Pesimistični

-10,1%

Osnovni

-4,8%

Optimistični

-1,6%

tu še precej nejasna situacija. Sploh avtomobilska industrija je podvržena precejšnjim nihanjem, saj so nakupi

delno odvisni tudi od pripravljenosti ljudi za odločitev o

»
Letos pred-

tako velikih nakupih. Trenutno se v večjih članicah EU,
v

Nemčiji in drugje, razpravlja

o uvedbi

za nakupe novih vozil, kar bi bilo

za

shem subvencij

naše dobavitelje zelo

dobrodošlo. Elektro in elektronska industrija pa z izjemo desetine,

kije

vezana

vzdržuje precej stabilno

na avtomobilske

raven

proizvajalce,

videvamo

Gibanje slovenskega BDP po
proizvodni metodi (2020*)

oskrba

naročil.

predelovalne
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saniranje

Kaj se dogaja z regionalnimi in globalnimi veri-

Gradbeništvo

gami, v katere so vpeta tudi slovenska podjetja?

Trgovina

Z nabavami je bilo v aprilu nekoliko slabše, saj nekate-

skladiščenje,

rih iz Azije ni bilo, z nabavami iz Italije in Španije pa ni
bilo preveč težav in je tovorni promet kar tekel. Najmanj

Informacijske

so bila

podjetja, ki

so v

najkrajših verigah

-

ravnanje

vozil, promet in

Finančne

dejavnosti

telje, četudi je to pomenilo morda višjo ceno.

dejavnosti

in zavarovalniške

zaradi sorazmerne robustnosti lastne proizvodnje imela

Druge storitvene

tu manj

težav, kot bi jih imela sicer. V prihodnje lahko

lastnih zalog ali pa večje število različnih dobaviteljev, kar

-2,4%

Uprava in obramba, izobraževanje,
zdravstvo

tako pričakujemo, da bo industrija imela ali večje količine

-0,5%

dejavnosti

in druge raznovrstne poslovne

zalog postavila pod velik vprašaj. Slovenska farmacija je

davki na

Bruto domači

-0,3%

5%

in socialno varstvo

-26,9%

dejavnosti

Dodana vrednost,
Neto

no/

3,8%

Strokovne, znanstvene, tehnične

Ta kriza je način poslovanja brez pomembnih lastnih

,

komunikacijske

Poslovanje z nepremičninami

nadaljevanja svoje aktivnosti našla alternativne dobavi-

rast.

m

gostinstvo

in

leto pa štiriodstotno

čo, farmacija in IKT. Večina podjetij je

zagotavljanje

-12,7%

-11,6%

živilskopredelovalna industrija, trgovina s hrano in pijaza

z

dejavnosti

j

upad BDP,
prihodnje

okolja

in popravila

.

0,0%

dejavnosti,

z elektriko in vodo,

odplakami,

prizadeta

petodstotni

lov, gozdarstvo, ribištvo

Kmetijstvo,

Rudarstvo,

približno

skupaj

-4,6%

proizvode

-6,5%
-4,8%

proizvod

pa je oboje povezano z višjimi stroški. Enako bo s povečanjem razvejenosti poslovnih partnerjev na prodajni strani.

Lahko zaradi zvišanja stroškov poslovanja pričakujemo tudi omembe vredne dodatne inflacijske

Gibanje dodane vrednosti v najbolj
izpostavljenih dejavnostih (2020*)
Turizem z

gostinstvom

-35 %

Potniški prevoz

-25 %

Druge storitvene dejavnosti

-20 %

Avtomobilska industrija

-15 %

dlje kot še nekaj mesecev. Pri storitvenih dejavnostih

Tovorni

-15 %

bo zanimivo videti, do katere mere bodo ponudniki sposobni poslovati brez zvišanja cen, saj so se jim

Gradbeništvo

pritiske ali niti ne?

Kratkoročno bodo pretehtali deflacijski vplivi pocenitve energentov, čeprav take situacije ne pričakujem

stroški zaradi zaščitnih ukrepov opazno zvišali, obseg

prevoz

Neživilska

-12 %

trgovina

-8 %
Vir: Analitika

GZS; 'napoved
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poslovanja pa zaradi socialne distance opa-

Kaj, če bomo imeli drugi val pandemije?

zno zmanjšal. V letu ali dveh zato pričakujem

Naš najverjetnejši scenarij ne predvideva druge

prej višje cene za končnega porabnika kot pa

faze omejevalnih ukrepov. V vsakem primeru

nižje.

bomo v prihodnje precej bolje pripravljeni na
učinkovito ukrepanje, kot smo bili v začetku

Kako pa je z vedenjem končnih kupcev?

marca, tako država, podjetja kot posamezniki.

Veliko vprašanje je, kako bo s trgom dela po

Evropi oziroma kako bo po poteku shem, ki
sojih države ob ustavitvi gospodarstev sprejemale

za

Seveda

zajezitev brezposelnosti.

menimo

pa, da bi bilo za

razpoloženje med porabniki in koliko nam ga

Na standard s konca leta

bo uspelo ob sproščanju omejitvenih ukrepov

okoli štiriodstotno brezposelnost, delovne sile

2019, ko smo imeli

je celo primanjkovalo, dobički pa so bili veliki,

dvigniti.

se bomo verjetno

vrnili čez okoli leto dni, v prvi

Koliko so podjetja in porabniki svojo

polovici leta 2021. To pomeni, da bomo izgubili

porabo oziroma naložbe zgolj preložili

leto dni rasti.

na pozneje in koliko so jih opustili?

krepitev zaupanja

Dobro vprašanje. Podjetja so nenujne nalož-

Na podlagi česa predvidevate, da bo

koristno omogo-

be praviloma prestavila na poznejše obdobje,

letošnji upad BDP samo petodstoten?

čiti pozavarovanje

da bi zavarovala svoj denarni tok in lažje pre-

Druge ustanove so bolj črnoglede

...

poslov tudi med

živela. Pri porabnikih je po moji oceni veči-

Čeprav smo

zadrža-

domačimi poslov-

nimi subjekti.
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predvidevamo približno petodstotni

upad, prihodnje leto pa že štiriodstotno rast.

SID banka že zdaj

v EU,

BDP?
Letos

pa je poleg brezposelnosti pomembno tudi

znova

pozavaruje posle

Kakšne so vaše ocene o slovenskem

na že prej

načrtovane porabe prestavljena na

bili do zdaj

ni, smo tokrat bolj

vedno bolj

optimistični od evropske

znova odvisno od

komisije in od Umarja, ki sta nam napoveda-

panoge. Turistična poraba bo letos prav gotovo

la sedem- oziroma osemodstotni upad BDP.

močno upadla, četudi bi bile vse omejitve takoj

Čeprav utegne statistični urad sprva objaviti

odpravljene, saj je del ljudi že porabil nekaj

skrb zbujajoče podatke o gibanju BDP, ne bom

dopusta in del denarja usmeril v prihranke ali

začuden, če bodo to številko pozneje močno

drugo porabo.

popravljali. Podobno se je zgodilo v vseh letih,

poznejši čas. Seveda pa je to

ki
Kateri izvozni trgi po svetu pa bodo

predpostavki umirjanja pandemije

-

-

2009. Stati-

več poslov preusmeri v sivo ekonomijo, tako da

po

je do bolj zanesljivega zajema podatkov o real-

vašem najbolj pognali gospodarsko

ni gospodarski aktivnosti mogoče priti šele z

aktivnost?
Pomembna so predvsem tri gospodarstva
ameriško, kitajsko in

verjetno, da bi
darsko rast,

so sledila velikemu upadu v letu

stika v teh časih ni najboljši kazalnik, saj se tudi

ob

-

nekajletnim zamikom.

evropsko. Kitajska bo

dosegla zastavljeno gospo-

najmočneje pognala. Hitrejši

preobrat osebne porabe ob

razmeroma moč-

Kako drugačna je za naša podjetja

letošnja kriza v primerjavi z letom 2009?
Zelo je drugačna. Naša podjetja so zdaj prezadolžena, so zadovoljivo likvidna,

nih ukrepih države pričakujemo tudi v ZDA,

cej manj

kar bo pospešilo evropski izvoz na ameriški

pomaga jim država, tudi bolj kapitalizirane

trg. Fiskalne spodbude pa bodo učinkovale

banke jim lahko bolj pomagajo, zato bolj upra-

Sloveni-

vičeno upamo na okrevanje v obliki črke V kot

na

porabo tudi v Evropi in pri

nas.

ja je v neposrednem in posrednem smislu

pa L ali U.

(prek izvoza vgrajenih komponent evropskih

izdelkov) izvozno odvisna od ZDA
no desetih odstotkih, od

v

približ-

Azije pa v približno

Kakšne vodstvene strategije priporočate

slovenskim menedžerjem ta trenutek?
mora biti

zagotavljanju

štirih. Azija je za nas precej pomembnejša v

Njihov prvi fokus

uvoznem smislu.

likvidnosti, takoj nato pa na zaposlenih, kup-

na
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cih in dobaviteljih. Menedžerji morajo ohraniti prožnost poslovnih modelov, z ljudmi pa

posle v EU, menimo pa, da bi bilo

za

krepitev

zaupanja koristno omogočiti pozavarovanje

Ta kriza je v

karseda intenzivno in odkrito komunicirati. V

poslov

tudi med domačimi podjetji. Poleg

primerjavi z

drugi polovici leta pa bodo morali tudi realno

tega pa bi bilo dobro, če bi država prek poro-

Letom 2009

oceniti srednjeročno gibanje naročil in učin-

štvene sheme vzpostavila delujoč sekundar-

zelo drugačna.

kov nadaljnjih spodbujevalnih ukrepov. Situa-

ni trg terjatev in tudi tako spodbudila likvi-

Naša podjetja

cija bo precej stresna še posebej za menedžer-

dnost na trgu.

so zdaj precej
manj zadolžena,

je, ki niso del multinacionalk, saj bodo morali

sami sprejemati strategije. Enotnega priporo-

Je državna pomoč prišla do vseh

so zadovoljivo

čila pravzaprav ni mogoče dati.

segmentov slovenskega gospodarstva?

likvidna,

Do glavnine je, do vseh pa ne. Subjekti lahko

jim država,

odložijo davke, lahko odložijo kreditne obve-

bolj kapitalizirane

nam?

znosti, pod znanimi pogoji lahko prosijo tudi

banke jim lahko

Zadovoljivo je, da v marsikaterem slovenskem

za sofinanciranje čakanja zaposlenih na delo.

bolj pomagajo.

podjetju kljub ustavitvi proizvodnje niso usta-

Žgoče pa so še vedno denimo najemnine, kjer

vili razvoja, kar bo vsaj ohranilo njihovo kon-

je država obljubila vsaj delno oprostitev plači-

kurenčnost. V prihodnjih dveh do petih letih

la najemnin, a to seveda ne velja za tiste, ki za

pričakujem postopno selitev dela proizvodnje

posel prostore najemajo pri zasebnih najemo-

iz Kitajske v Evropo, kjer ima lahko Sloveni-

dajalcih.

Kako je

s selitvijo globalnih verig bliže k

pomaga
tudi

ja pomembno vlogo predvsem pri naložbah v

velikosti od deset do 50 milijonov evrov oziroma s

50 do

sto

Kako pa bi bilo po vašem mnenju najbo-

lje pomagati dejavnostim javnih priredi-

zaposlenimi.
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tev

-

kot vemo, še dolgo ne bo ne večjih

Kako po vaših informacijah in ocenah

športnih tekmovanj, ne koncertov, ne

učinkujejo do zdaj sprejeti svežnji držav-

gledaliških predstav?

ne pomoči pri nas?

Tu je za

Za nekatere dejavnosti bo treba te ukrepe

Pomembno bi bilo te dejavnosti vsaj spet dovo-

podaljšati ali preoblikovati. Zelo pomembna

liti, a z ustreznimi epidemiološkimi ukrepi za

bo zlasti vzpostavitev sheme za financiranje

zamejevanje okužb. Morda bi bilo smiselno, ko

skrajšanega delovnega časa. Po njej bi po

bi država začela več uporabljati te storitve za

nem-

državo težko najti

smiseln ukrep.

škem zgledu omogočili državno sofinancira-

vsaj delno ublažitev izpada poslov. Sicer pa so

»

nje plač za primere, ko bi podjetje ugotovilo,

tudi te storitve pomembne za ljudi in njihovo

Žgoče so še

da zaposlenemu ne more zagotoviti količine

zadovoljstvo, zato bo treba najti neko pot

vedno najemnine,

dela in plačila po pogodbi o zaposlitvi. S tem
bi zaposleni ohranili reden stik s podjetjem,

roma

država pa se izogne plačilu nadomestila zaradi

Kako vidite gibanje brezposelnosti in

oprostitev plačila

brezposelnosti in stroškom vnovične aktivacije

gibanje plač do konca leta v Sloveniji?

najemnin.

brezposelnega. Nekaj dejavnosti bo zanesljivo

Predvidevamo, da bo število brezposelnih do

takih, ki bodo zaradi velikih nihanj poslovnih

konca leta zraslo na okoli sto tisoč. Zaradi

ozi-

država je oblju-

življenjska priporočila.

bila vsaj delno

razmer potrebovale tako pomoč. Ta instru-

sekundarnega učinka ustavljanja svetovnega

ment bi moral biti sprejet v okviru tretjega

gospodarstva bo to predvsem v industriji, pri

svežnja ukrepov državne pomoči, veljati pa bi

storitvah in v gradbeništvu pa se bo zaposlo-

moral začeti od 1. junija letos.

vanje zaradi sezonskega učinka celo nekoliko

okrepilo. Pri plačah pa situacijo delno rešujeta
Katere instrumente pa bi bilo za državo

zaposlenih

še koristno uvesti?
Ob tem pa je pomembno, da

se pozavaro-

vanje poslov prek SID banke razširi

domači trg.

državni krizni dodatek in financiranje čakanja

tudi na

SID banka že zdaj pozavaruje

na delo,

zato bo

rast

plač letos

ver-

jetno med dvema in tremi odstotki. Pomembno
je, da se ljudi ne

straši po nepotrebnem, saj

lahko to zavre porabo.
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Nakazanih bo dobrih 21 milijonov za povračila nadomestila plače
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STA,
15.
5.
2020

Profimedia

Glede na dejavnost je največ delodajalcev iz predelovalnih dejavnosti, gostinstva,
trgovine, gradbeništva, dejavnosti prometa in skladiščenja.

Aktualno

Zavod RS za zaposlovanje bo danes nakazal povračila nadomestila plače okoli 5516
delodajalcem za 55.700 zaposlenih v skupni vrednosti 21,6 milijona evrov. Prva
povračila za več kot 74.000 zaposlenih so bila izplačana v ponedeljek, tretji majski rok je
postavljen 29. maja.
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Zavod za zaposlovanje je do vključno srede prejel več kot 44.400 vlog delodajalcev za povračilo nadomestila plače za
skoraj 260.000 zaposlenih na podlagi ukrepov zaradi novega koronavirusa. Največ oddanih vlog ali 83 odstotkov je za
čakanje na delo iz poslovnih razlogov, 15 odstotkov zaradi višje sile, kot so varstvo otrok, ustavitev javnega prevoza,
zaprtje meja, in dva odstotka zaradi obvezne karantene. Delodajalci, ki jim je odobreno povračilo izplačanih
nadomestil plače, so različno veliki. Največ jih je iz Mestne občine Ljubljana, sledijo Maribor, Celje, Koper, Kranj.
Glede na dejavnost je največ delodajalcev iz predelovalnih dejavnosti, gostinstva, trgovine, gradbeništva, dejavnosti
prometa in skladiščenja.
Sklepe o povračilu je doslej prejelo približno 34.000 delodajalcev. Rešenih je bilo skupaj več kot 41.500 vlog, vseh
obravnavanih pa več kot 43.000. Okoli 3500 je bilo odstopov delodajalcev od vlog, predvsem zaradi podvojenosti.
Negativnih sklepov je bilo nekaj več kot 4100, največ zaradi neporavnanih obveznosti do finančne uprave, medtem ko
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je v dopolnjevanju okoli 1500 vlog, so navedli na zavodu.
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Gradbeni mogotci na nož za gorenjsko železnico
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Primož Cirman,
Vesna Vuković /
Necenzurirano.si,
15. 5. 2020

Profimedia

Dela se bodo po načrtih začela oktobra, končala pa leta 2022.

Slovenija

V senci epidemije se je vnel nov spopad za primat v domačem gradbeništvu.
V glavni vlogi sta Janez Škrabec, lastnik Rika, in Dari Južna, lastnik Cestno gradbenega podjetja (CGP) iz Novega mesta.
Njuna kopja so se spopadla za skoraj 50 milijonov evrov vredni projekt gorenjske železniške proge. Za zdaj bolje kaže Škrabcu,
a se v zgodbo že vpletajo številni, tudi politični vrhovi.
Konec aprila se je iztekel razpis za nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Jesenice na odseku Podnart–Lesce Bled. Državna
direkcija za infrastrukturo je prejela dve ponudbi. Najcenejšo, vredno slabih 47 milijonov evrov, je oddal Riko, ki je bil šest
milijonov evrov cenejši od edinega konkurenta: konzorcija domačih gradbincev, ki ga vodi CGP.
Šlo je za velik šok. Po informacijah iz gradbenih krogov so se mogotci dogovorili, da bo na razpis prišla le ena ponudba. CGP jo
je oddal skupaj z Železničarskim gradbenim podjetjem (SŽ-ŽGP), GH Holdingom Blaža Miklavčiča in Gorenjsko gradbeno
družbo (GGD). A načrte jim je tik pred zdajci porušil Škrabec, ki je oddal svojo ponudbo. Ker po naših podatkih ne presega
najvišje dovoljene cene, ki jo je določila direkcija, ima Riko dobre možnosti, da posel tudi dobi.

61

15.05.2020

Pomurje.si

Petek, 19:41

Država: Slovenija

Kazalo

2/4

http://vestnik.si/clanek/slovenija/gradbeni-mogotc...

»V teku je pregled prispelih ponudb. Po pregledu ponudb bo strokovna komisija podala odločitev skladno z rokom, določenim v
zakonu o javnem naročanju,« so pojasnili na direkciji, ki je v času vlade Janeza Janše dobila novo začasno direktorico. To je
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postala Ljiljana Herga, ki je na položaju zamenjala Moniko Pintar Mesarič.

Primož Lavre/Reporter

Škrabec naj bi s svojo ponudbo tik pred zdajci porušil dogovor in načrte gradbenih
mogotcev.

Je Južna pritiskal, naj se Škrabec izloči?
Rezultati odpiranja ponudb so po naših informacijah močno odmevali v gradbenih in tudi političnih krogih. Ni namreč skrivnost,
da je zamenjava oblasti okrepila moč Darija Južne, ki je dolgoletni prijatelj Andreja Vizjaka, ministra za okolje in prostor iz vrst
SDS.
Že v času prve vlade Janeza Janše sta bila tesna zaveznika. Južna je Vizjaku v letih 2006 in 2007 pomagal pri operaciji
prevzema Term Čatež, ki jih še danes obvladuje Bojan Petan. Skupni interesi so ju povezali tudi pri naskoku na Sklad za
razgradnjo Nuklearne elektrarne Krško (Nek). Med letoma 2006 in 2010 je družba Perspektiva posredovala pri najmanj 110
finančnih poslih sklada v skupni vrednosti več kot 30 milijonov evrov. Do leta 2008 je ministrstvo za gospodarstvo, pristojno tudi
za energetiko, vodil Vizjak.
Na vprašanje, ali je res v zadnjih tednih prek politike pritiskal, naj se ponudba Rika izloči, nam Južna ni odgovoril. Direkcija
spada pod ministrstvo za infrastrukturo, ki ga vodi Jernej Vrtovec (NSi).
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Bobo

Zamenjava oblasti je okrepila moč Darija Južne, ki je dolgoletni prijatelj Andreja Vizjaka, ministra za okolje
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in prostor iz vrst SDS.

Škrabec prodira na železnice
Večji zapleti bi lahko ogrozili pravočasni začetek gradnje. Po načrtih direkcije je skrajni rok za zaključek razpisa in sklenitev
pogodbe z izbranim izvajalcem v začetku julija. Le tako bi lahko namreč ujeli čas, ko bo zaradi obnove zaprt tudi predor
Karavanke.
Škrabec in Južna se za posle na državnih infrastrukturnih projektih spopadata že več let – tudi pri hidroelektrarnah na spodnji
Savi, ki veljajo za »domači teren« Darija Južne in CGP. Najodmevnejša je bila tekma za gradnjo 66 milijonov evrov vrednega
akumulacijskega bazena Hidroelektrarne Brežice, ki jo je naposled dobil Riko.
Škrabcu bi s poslom na gorenjski progi uspel drugi veliki met na železniški infrastrukturi v zadnjih dveh letih. Lani mu je po dveh
krogih pritožb na državni revizijski komisiji uspelo podpisati pogodbo za 63 milijonov evrov vredno gradnjo novega železniškega
vozlišča na Pragerskem. Pri tem projektu sodeluje skupaj z družbo RZD International, ki je v lasti Ruskih železnic. Gre za prvi
večji posel Rusov v EU. Po naših informacijah bo v projektu gorenjske proge sodeloval skupaj z Madžari.
Že pred tem je bil Škrabec prekratek na treh razpisih. Neuspešen je bil tudi kot član konzorcija velikih gradbincev, ki je želel
graditi viadukt na Glinščici, na trasi bodočega drugega tira Divača–Koper, a ga je tam po dolgem revizijskem boju premagala
družba Markomark Nival.
Projekt, ki je komaj našel pot v rekordni proračun
Dari Južna do zdaj ni bil med glavnimi igralci na področju domače železniške infrastrukture. Tudi CGP ni bil vodilni izvajalec v
železniških konzorcijih. Sodeloval je pri obnovi in nadgradnji prog na posameznih odsekih med Celjem in Zidanim Mostom. V
obeh konzorcijih je imel glavno vlogo Kolektor. To spremembo lahko pripišemo zamenjavi oblasti, saj je znano, da Janša in SDS
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ne gojita simpatij do dolgoletnega prvega moža in solastnika Kolektorja Stojana Petriča. Skupna vrednost obeh železniških
projektov, pri katerih je sodeloval CGP, je več kot 120 milijonov evrov.
Projekt nadgradnje gorenjske železniške proge je bil pripravljen že več let. Lani jeseni se je zapletlo, saj je izpadel iz proračuna
za leti 2020 in 2021, saj ministrstvo za infrastrukturo v času vlade Marjana Šarca direkciji ni zagotovilo dovolj proračunskih
sredstev. Takratna ministrica Alenka Bratušek je zatrjevala, da se bo denar našel s prerazporeditvijo sredstev.
Projekt se je delno vrnil v proračun po potrditvi amandmaja, ki sta ga skupaj podprli Levica in SDS. Celotna posodobitev
gorenjske proge med Kranjem in Jesenicami bi stala 140 milijonov evrov, zdaj pa je na voljo le dobra tretjina tega zneska.
Dela se bodo po načrtih začela oktobra, končala pa leta 2022. Nadgrajeni odsek proge bi zaradi zahtevnega terena,
stisnjenega med Savo in hribovito zaledje, omogočal hitrosti do 75 kilometrov na uro za tovorne vlake in 95 kilometrov na uro
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za vlake z nagibno tehniko.
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Danes druga tranša nakazil delodajalcem
PIŠE: STA
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Zavod RS za zaposlovanje bo danes nakazal povračila nadomestila plače okoli 5516
delodajalcem za 55.700 zaposlenih v skupni vrednosti 21,6 milijona evrov. Prva povračila za
več kot 74.000 zaposlenih so bila izplačana v ponedeljek, tretji majski rok je postavljen 29.

65

15.05.2020

Radiokrka.com

Petek, 07:21

Država: Slovenija

Kazalo

2/2

https://radiokrka.si/clanek/novice/danes-druga-tra...

maja.
Preskoči oglas X

00:07

Zavod za zaposlovanje je do vključno srede prejel več kot 44.400 vlog delodajalcev za
povračilo nadomestila plače za skoraj 260.000 zaposlenih na podlagi ukrepov zaradi novega
koronavirusa. Največ oddanih vlog ali 83 odstotkov je za čakanje na delo iz poslovnih razlogov,
15 odstotkov zaradi višje sile, kot so varstvo otrok, ustavitev javnega prevoza, zaprtje meja, in
dva odstotka zaradi obvezne karantene.

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

Delodajalci, ki jim je odobreno povračilo izplačanih nadomestil plače, so različno veliki. Največ
jih je iz Mestne občine Ljubljana, sledijo Maribor, Celje, Koper, Kranj. Glede na dejavnost je
največ delodajalcev iz predelovalnih dejavnosti, gostinstva, trgovine, gradbeništva, dejavnosti
prometa in skladiščenja.
Sklepe o povračilu je doslej prejelo približno 34.000 delodajalcev. Rešenih je bilo skupaj več
kot 41.500 vlog, vseh obravnavanih pa več kot 43.000. Okoli 3500 je bilo odstopov
delodajalcev od vlog, predvsem zaradi podvojenosti. Negativnih sklepov je bilo nekaj več kot
4100, največ zaradi neporavnanih obveznosti do finančne uprave, medtem ko je v
dopolnjevanju okoli 1500 vlog, so navedli na zavodu.
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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!
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Mehiki rekordno
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15. maj 2020
08:15s
koronavirusom
15. maj 2020 9:25
Predviden
branja: 1 min
53 min čas
Jani

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

Möderndorfer
zapušča SMC
56 min

#video Konec
maja prenehajo
veljati blažilni
ukrepi iz
koronapaketa

1 ura

Uprava in
nadzorni svet
Cinkarne Celje bi
izplačala dve
tretjini bilančnega
dobi...

Danes druga tranša povračil
nadomestila plač delodajalcem
Zavod RS za zaposlovanje bo danes nakazal povračila nadomestila plače okoli
5516 delodajalcem za 55.700 zaposlenih v skupni vrednosti 21,6 milijona evrov.
Prva povračila za več kot 74.000 zaposlenih so bila izplačana v ponedeljek,
tretji majski rok je postavljen 29. maja.

Vse objave

(Foto: Luka Cjuha)

Zavod za zaposlovanje je do vključno srede prejel
več kot 44.400 vlog delodajalcev za povračilo
nadomestila plače za skoraj 260.000 zaposlenih na
podlagi ukrepov zaradi novega koronavirusa. Največ
oddanih vlog ali 83 odstotkov je za čakanje na delo
iz poslovnih razlogov, 15 odstotkov zaradi višje sile,
kot so varstvo otrok, ustavitev javnega prevoza,
zaprtje meja, in dva odstotka zaradi obvezne
karantene.
Delodajalci, ki jim je odobreno povračilo izplačanih
nadomestil plače, so različno veliki. Največ jih je iz
Mestne občine Ljubljana, sledijo Maribor, Celje,
Koper, Kranj. Glede na dejavnost je največ
69
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delodajalcev iz predelovalnih dejavnosti, gostinstva,
trgovine, gradbeništva, dejavnosti prometa in
skladiščenja.
NAJNOVEJŠE
20 min

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Sklepe o povračilu je doslej prejelo približno 34.000
delodajalcev. Rešenih je bilo skupaj več kot 41.500
vlog, vseh obravnavanih pa več kot 43.000. Okoli
3500 je bilo odstopov delodajalcev od vlog,
predvsem zaradi podvojenosti. Negativnih sklepov je
bilo nekaj več kot 4100, največ zaradi neporavnanih
obveznosti do finančne uprave, medtem ko je v
dopolnjevanju okoli 1500 vlog, so navedli na zavodu.

Vse objave
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Zavod RS za zaposlovanje bo danes
nakazal povračila nadomestila plače
Objavil: Uredništvo
Dne: 15.05.2020 08:46

Zavod RS za zaposlovanje bo danes nakazal povračila nadomestila plače okoli 5516 delodajalcem
za 55.700 zaposlenih v skupni vrednosti 21,6 milijona evrov. Prva povračila za več kot 74.000

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

zaposlenih so bila izplačana v ponedeljek, tretji majski rok je postavljen 29. maja.

Zavod za zaposlovanje je do vključno srede prejel več kot 44.400 vlog delodajalcev za povračilo
nadomestila plače za skoraj 260.000 zaposlenih na podlagi ukrepov zaradi novega koronavirusa.
Največ oddanih vlog ali 83 odstotkov je za čakanje na delo iz poslovnih razlogov, 15 odstotkov
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zaradi višje sile, kot so varstvo otrok, ustavitev javnega prevoza, zaprtje meja, in dva odstotka zaradi
obvezne karantene.
Delodajalci, ki jim je odobreno povračilo izplačanih nadomestil plače, so različno veliki. Največ jih je
iz Mestne občine Ljubljana, sledijo Maribor, Celje, Koper, Kranj. Glede na dejavnost je največ
delodajalcev iz predelovalnih dejavnosti, gostinstva, trgovine, gradbeništva, dejavnosti prometa in
skladiščenja.
Sklepe o povračilu je doslej prejelo približno 34.000 delodajalcev. Rešenih je bilo skupaj več kot
41.500 vlog, vseh obravnavanih pa več kot 43.000. Okoli 3500 je bilo odstopov delodajalcev od vlog,
predvsem zaradi podvojenosti. Negativnih sklepov je bilo nekaj več kot 4100, največ zaradi
neporavnanih obveznosti do finančne uprave, medtem ko je v dopolnjevanju okoli 1500 vlog, so
navedli na zavodu.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Danes druga tranša povračil nadomestila plač
delodajalcem
15.05.2020 07:54

Ljubljana, 15. maja (STA) - Zavod RS za zaposlovanje bo danes nakazal povračila
nadomestila plače okoli 5516 delodajalcem za 55.700 zaposlenih v skupni vrednosti 21,6
milijona evrov. Prva povračila za več kot 74.000 zaposlenih so bila izplačana v
ponedeljek, tretji majski rok je postavljen 29. maja.
Zavod za zaposlovanje je do vključno srede prejel več kot 44.400 vlog delodajalcev za
povračilo nadomestila plače za skoraj 260.000 zaposlenih na podlagi ukrepov zaradi novega
koronavirusa. Največ oddanih vlog ali 83 odstotkov je za čakanje na delo iz poslovnih
razlogov, 15 odstotkov zaradi višje sile, kot so varstvo otrok, ustavitev javnega prevoza,
zaprtje meja, in dva odstotka zaradi obvezne karantene.

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

Delodajalci, ki jim je odobreno povračilo izplačanih nadomestil plače, so različno veliki. Največ
jih je iz Mestne občine Ljubljana, sledijo Maribor, Celje, Koper, Kranj. Glede na dejavnost je
največ delodajalcev iz predelovalnih dejavnosti, gostinstva, trgovine, gradbeništva, dejavnosti
prometa in skladiščenja.
Sklepe o povračilu je doslej prejelo približno 34.000 delodajalcev. Rešenih je bilo skupaj več
kot 41.500 vlog, vseh obravnavanih pa več kot 43.000. Okoli 3500 je bilo odstopov
delodajalcev od vlog, predvsem zaradi podvojenosti. Negativnih sklepov je bilo nekaj več kot
4100, največ zaradi neporavnanih obveznosti do finančne uprave, medtem ko je v
dopolnjevanju okoli 1500 vlog, so navedli na zavodu.
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Pandemija COVID-19
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Koronavirus gradbeništvu komaj da dihati in hromi tudi druge dejavnosti

Trenutno ne deluje okoli 70 odstotkov podjetij v dejavnosti na področju gradbeništva in zaključnih del v
gradbeništvu ali pa so dejavnost bistveno zmanjšali.

Letošnji začetek pomladi ni pomenil hkrati tudi velikega začetka gradbene sezone. V času razglašene
pandemije, od 13. marca 2020, je bilo z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20 in dopol.) kar 40
odstotkom podjetjem dejavnost prepovedano izvajati, le 30 odstotkov podjetij je v marcu delalo na relaciji
podjetje podjetju, ki so zaključevali začeta dela. Ostala podjetja so zaradi poslovnih razlogov in zaprtih vrat
poslovno ohromljena odredila čakanje na delo, prekinila nekatere pogodbe o zaposlitvi, mnogi delavci iz
Hrvaške in tretjih držav so zaradi višje sile odšli domov in se bodo vrnili šele po preklicu pandemije in
umiritvi stanja. Vse to vpliva, da trenutno ne deluje okoli 70 odstotkov podjetij v dejavnosti na področju
gradbeništva in zaključnih del v gradbeništvu ali so dejavnost bistveno zmanjšali.
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Katera dela so dovoljena
V obdobju meseca aprila in maja lahko izvajajo svojo dejavnost tisti, ki neposredno s potrošniki ne
prihajajo v stik; npr. gradbinci na novogradnjah in nevseljenih stanovanjih, instalaterji in izvajalci zaključnih
gradbenih del. Izjema v odloku so bile ves čas tudi druge NUJNE storitve, ki zagotavljajo javno
varnost in zdravje, npr. obrtniki z vgradnjo, materiala ali izvedbo storitev, ki je nujna za zagotavljanje
npr. delovanja instalacij, vodnih in električnih napeljav, ogrevalnih naprav, preprečitve poplave, odprave
nedelovanja najnujnejših aparatov in podobno, vendar je potrebno izvajanje del ob upoštevanju vseh
napotkov in zdravstveno-higienskih ukrepov Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Z namenom postopnega sproščanja ukrepov se na podlagi zadnje spremembe odloka (UL RS, št.
53/2020) so podjetja z 20. aprilom 2020 lahko začela tudi z:
• odprtjem prodajaln, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno - inštalaterski material, tehnično blago ali
pohištvo in
• izvajanjem storitev, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s
potrošniki (na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela).
Kratke odgovore na vrsto vprašanj o tem, ali in kako podjetja lahko delujejo, izvajajo
storitve, prevoze, dostavo svojih izdelkov in blaga, jih montirajo in kako prodajajo,
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prikazuje sledeča tabela:
DELOVANJE

S PODJETJI

S
POTROŠNIKI

GRADBINCI,
CEMENTNINARJI

podjetje s
podjetjem
na objektu
ali z dobavo
na
obstoječem
objektu in
če ni stika z
ljudmi

gradnja
investitorju
da, če objekt
še ni vseljen
ali del, kjer
nima stika z
ljudmi

TRANSPORT

PRODAJA
(odlok)
ni izjema,
prodaja
podjetje
podjetju da
ali
posameznim
potrošnikom
z dostavo na
gradbišče, v
prodajalnah
ne (po
sprostitvi
odloka od
20.4.2020
tudi
potrošnikom)
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MONTERJI,
INSTALATERJI,
SERVISERJI

podjetje s
podjetjem
na objektu
ali z dobavo
(dostavo)
materiala

LESARJI,
MONTERJI
POHIŠTVA
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MONTERJI
STAVBNEGA
POHIŠTVA

SLIKOPLESKARJI

podjetje s
podjetjem
na objektu
ali z dobavo
(dostavo)
materiala

da

v stanovanjih
in hišah ne,
razen nujne
storitve za
zagotavljanje
javne
varnosti in
zdravja (ob
upoštevanju
zdravstvenih
zaščitnih
ukrepov)

ni izjema,
prodaja
podjetje
podjetju da,
posameznim
potrošnikom
ne,
razen
proizvodov,
ki so
potrebni za
montažo, ali
nadomestne
dele ob
izvedbi
servisne
storitve (od
20.4.2020
tudi
potrošnikom)

v stanovanjih
in hišah ne,
razen nujne
storitve za
zagotavljanje
javne varnosti in
zdravja (ob
upoštevanju
zdravstvenih
zaščitnih
ukrepov)
na objektu
(novogradnji) z
več
stanovanjskimi
enotami za
končnega
investitorja
lahko, če ni
stikov

ni izjema,
prodaja
podjetje
podjetju da,
posameznim
potrošnikom
ne,
razen
dostave
proizvodov,
ki so za
montažo in
jih bodo
montirali
sami (od
20.4.2020
tudi
potrošnikom)

da, vendar
ne v stiku z
ljudmi

da, vendar
ne v javnem
prometu in
ne več kot 5
ljudi v enem
službenem
vozilu (z
osebno
zaščito)

ni izjema,
prodaja (če
imajo
registrirano)
podjetje
podjetju da,
posameznim
potrošnikom
ne, razen v
trgovinah z
gradbenim
materialom
od 20.4.2020
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KROVCI,
KLEPARJI,
FASADERJI

po odloku
od
20.4.2020
podjetje s
podjetjem
na objektu
ali z dobavo
na
obstoječem
objektu in
na objektih
(zunaj),
vendar ob
upoštevanju
zdravstvenih
ukrepov in
čim manj
stika z
ljudmi

po odloku od
20.4.2020 so
dela na
prostem
sproščena,
vendar ob
upoštevanju
zdravstvenih
ukrepov in
čim manj
stika z
lastnikom

material
potrošnikom
je dostopen
v trgovinah z
gradbenim
materialom
od
20.4.2020

Veliko drugih dnevno posodobljenih vprašanj in odgovorov je na spletni strani
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: https://www.gov.si/novice/2020-03-18posodobljeno-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-instoritev.
Z dnem spremembe odloka, t. j. 18.5.2020, so lahko odprte vse prodajalne, ne glede
na lokacijo in vrsto izdelkov, ki jih prodajajo, prav tako lahko že ves maj gradbinci
izvajajo obrtniška in servisna dela na domu, ob upoštevanju priporočil NIJZ. Glejte
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

povezavo: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
Težave obrtnikov in podjetnikov in ukrepi
Z namenom ohranitve delovnih mest pri delodajalcih, ki jih je izbruh epidemije najbolj poslovno prizadela,
je vlada sprejela Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic
za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP (Uradni list RS, št. 49/2020). Reševanju nastale gospodarske
situacije na področju zaposlovanja, odrejenega čakanja na delo ter nadomestil plač in prispevkov je
namenjen prvi že sprejet megakorona paket ukrepov, ki je osredotočen na vse vrste
gospodarskih subjektov, tako na samozaposlene in mikro kot tudi za večja podjetja. Največ vprašanj v tem
obdobju je povezanih z uveljavljanjem ukrepov, povezanih s čakanjem na delo, varstvom otrok, bolniškimi
odsotnostmi. Nato sledi veliko vprašanj v zvezi z izplačilom plač, subvencijo nadomestil za plače in
bolniške, kjer je vlada upoštevala zahtevo, da so bolniške breme države od prvega dne odsotnosti.
Veliko je vprašanj o dostopnosti, obrazcih in načinu izpolnjevanja vlog za posamezne ukrepe, ki so sicer
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podprti z aplikacijami in zbiranjem preko e-vlog Zavoda za zaposlovanje, FURSa (e-Davki) in podajanjem
zahtevkov na Zavod za zdravstveno zavarovanje. Podjetniki opozarjajo tudi na to, da bo določena sredstva
potrebno vračati do 31.3.2022.
V svetovalnem centru OZS (avtorica Nina Scortegagna Kavčnik) je objavljena pregledna tabela, iz katere
izhaja, kateri ukrepi in kako časovno razporejeni veljajo iz ZIUPPP in ZIUZEOP. Dan uveljavitve ZIUZEOP
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je z dnem 11. 4. 2020.

OPOZORILO: Pogoje, ki jih mora posamezni upravičenec izpolnjevati, da je upravičen do ukrepov, navedenih v
tej tabeli, je potrebno preveriti v ZIUPPP in ZIUZEOP.

Drugi paket pa je namenjen zagotavljanju likvidnostnih sredstev, ugodnih bančnih posojil in jamstvenih
shem, ki bi morala biti relativno enostavna in za majhna podjetja administrativno manj obremenjujoča.
Mnogi že v prvih tednih pandemije niso vedeli, kako zagotoviti denarni tok za sredstva za nakazilo plač, še
bolj se bojijo naslednjih dveh mesecev in mesecev potrebnega okrevanja po pandemiji. Začeti gradbeni
projekti bodo končani, novi projekti pa so vprašljivi. Za nadaljnjo likvidnost bodo potrebni hitri in učinkoviti
ukrepi države in bank ter kreditnih in poroštvenih shem. Ukrepi sicer blažijo posledice, ni pa celovitih
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rešitev, prav tako ne ustreznih kriterijev upravičenosti do njih, glede na sezonska dela, gibanje prihodkov v
posameznih dejavnostih.
(Več o tem v majski številki revije Gradbenik)
Pogodbene obligacije
Nepričakovana epidemija oziroma pandemija nedvomno predstavlja tako imenovano »višjo silo«, ki
vpliva na potek graditve, ni pa je možno vnaprej predvideti, zato izvajalci v zvezi z izpolnjevanjem
pogodbenih obveznosti za izvedbo del v pogodbenih rokih ne odgovarjajo.
Naročniki v primeru zamude iz vseh iz pandemije izhajajočih razlogov ne bodo upravičeni do pogodbene
kazni. Ravno tako ne morejo odstopiti od pogodbe zato, ker iz razlogov, ki so posledica opisane »višje
sile«, izvajalec del ne opravi pravočasno. Če naročnik kljub temu odstopi od pogodbe brez upravičenih
razlogov, je dolžan izvajalcu plačati dogovorjeno plačilo, zmanjšano za stroške, ki jih ta ni imel, pa bi jih
moral imeti, če pogodba ne bi bila razdrta, kot tudi za tisto, kar je zaslužil drugje ali kar namenoma ni hotel
zaslužiti.
Izvajalci morajo svoje naročnike o nastanku in vzroku za zastoj del in o posameznih nepredvidenih
okoliščinah, ki vplivajo na gradnjo in pogodbeni rok, nemudoma pisno obvestiti. Obvestilo se vpiše tudi v
gradbeni dnevnik. V obvestilu morajo biti navedeni konkretni razlogi (nezmožnost dobave materiala iz
tujine, pomanjkanje delovne sile, nezmožnost prehajanja meja ipd.) in drugi posebni razlogi, vezani na
posamezen primer.
V primerih, ko so izvajanja del, ki so z odlokom prepovedana, v teku, je potrebno z deli začasno
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prekiniti, gradbišče ob prekinitvi ustrezno zavarovati, z nujnimi ukrepi, da ne pride do
propadanja, porušitve, zamakanja, povzročanja škode in podobno. Izvajalec je dolžan naročnika takoj
obvestiti o okoliščinah, ki onemogočajo ali otežkočajo izvajanje del, o ustavitvi del, o svojih ukrepih za
zavarovanje izvedenih del in o nadaljevanju del po prenehanju ovir, zaradi katerih je bilo izvajanje del
ustavljeno. Prekinitev traja začasno, vse dokler traja prepoved na podlagi zgoraj navedenega Odloka.
Varstvo delavcev
Najpomembneje je, da vsi delodajalci primarno poskrbijo za varnost in zdravje delavcev pri gradbenih in
ostalih delih na gradbišču. Delodajalec mora že v skladu z obstoječo zakonodajo zagotoviti varnost in
zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja svojih
delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in
obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo
in potrebnimi materialnimi sredstvi ter seznanjanjem z okoliščinami epidemije in povezanimi tveganji. V tem
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času je zelo pomembno vodenje, usmerjanje, pregled nad dogajanjem in ustrezno prilagajanje, predvsem
pa izvajanje preventivnih ukrepov, pri katerih bodo v celoti upoštevana priporočila in
navodila NIJZ.
V zvezi s čimbolj varno izvedbo del je priporočljivo upoštevati sledeča navodila:
1. Gradbiščni sestanki se izvajajo zunaj (ne v kontejnerjih !) in pri tem se brez izjeme spoštuje
priporočljiva razdalja med posamezniki, najmanj 1,5/2,0 m.
2. Če je le mogoče se na gradbiščih poskrbi za tekočo vodo in milo, da si lahko delavci redno
umivajo roke. Če tekoče vode ni, mora biti na gradbišču zadostna količina razkužil - vsebnost
alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%.
3. Delavci se ne preoblačijo v gradbiščih kontejnerjih, pač pa pridejo na delo v delovni obleki
(delovne obleke se perejo čimbolj pogosto).
4. Delavci tudi v času za malico spoštujejo priporočeno razdaljo.
5. Delavcem se zagotovijo zaščitne maske, ki jih je potrebno redno menjavati – na 2 uri (v
skladu z navodili proizvajalca posamezne vrste mask).
6. V primeru skupnih prevozov na gradbišče se poskrbi za varnost delavcev, izogibati se je
potrebno večjemu številu delavcev v enem vozilu.
7. Delovne prostore, gradbiščne kontejnerje in delovno opremo je potrebno redno razkuževati.
8. V primeru, da delavec kašlja ali ima druge znake bolezni, se ga nemudoma napoti da pokliče
svojega zdravnika in gre v samoizolacijo (oz. v skladu z navodili osebnega zdravnika).
9. Gradbišča naj se opremijo s plakati o preprečitvi širjenja korona virusa.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

10. Spoštujejo se vsa pravila, ki jih objavlja NIJZ (https://www.nijz.si).

Ocenjujemo, da je tudi v primerih, ko ni mogoče zagotoviti zadostne varnosti delavcev, potrebno z deli
prekiniti. Glede na načelo sorazmernosti nedvomno prevaga interes izvajalca po zdravju delavcev nad
interesom naročnika, ki bi prioritetno želel (ali zahteval), da se dela izvedejo v pogodbenem roku.
Pomoč in podpora podjetjem
Resorno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na spletni
strani https://www.gov.si/teme/koronavirus/vladni-ukrepi/za-podjetja/ objavlja informacije o pogojih, pod
katerimi se izvajajo posamezne dejavnosti, ter odgovore na vprašanja, ki jih lahko zastavljate po e-pošti na
naslov korona.mgrt@gov.si.
Na spletni strani Agencije SPIRIT https://koronavirus.spiritslovenia.si/ so aktualne in redno osvežene
informacije, vezane na različne segmente delovanja podjetij v izrednih razmerah na področjih: (a)Davki,
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prispevki in odložena plačila, (b) Opravljanje dela v času izrednih razmer in (c) Nepovratna in povratna
sredstva. Na elektronskem naslovu podpora@spiritslovenia.si zbirajo zastavljena vprašanja s strani
gospodarstva, če v omenjenih rubrikah nanje še ne najdete odgovora. V okviru spletnega mesta je pred
kratkim zaživel tudi Poslovni forum, ki je namenjen neposredni in hitri komunikaciji med podjetji,
izmenjavi informacij, uporabnih gradiv in dobrih praks. Za vpogled je potrebna registracija.
V zelo velikem obsegu delovanja se je pokazalo, da so Gospodarska zbornica Slovenije in predvsem
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije resen sogovornik Vladi in zakonodajni veji oblasti pri zastopanju
obrtnikov in podjetnikov v različnih panogah in dejavnostih.
Preglejte spletne strani:
1.Splošne informacije https://www.ozs.si/koronavirus-info
2. Informacije po sekcijah https://www.ozs.si/koronavirus-info/informacije-po-sekcijah
3. Pogosta vprašanja https://www.svetovanje.si/svetovanje/koronavirus
Pogoji, ki jih za posamezne dejavnosti sprejme NIJZ, spremljajte tu: https://www.nijz.si/sl/sproscanjeukrepov-covid-19
Zaenkrat se ukrepi za zajezitev posledic epidemije nanašajo na obdobje do 31. maja 2020, upamo pa, da
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smo uspeli v Sloveniji zajeziti širjenje okužbe v tolikšni meri, da ga ne bo treba podaljšati še za en mesec.
Če se bo podaljšalo obdobje pandemije, bodo veljali pogoji protikorona zakonov (PKP 1 in PKP2) še v
mesecu juniju, kar je za delodajalce in delavce ugodno, bo pa hkrati možno sproščanje ukrepov NIJZ, da
bo izvajanje del enostavnejše. Morda to cikla gradbenih del zaradi sproščanja izjem od odloka in delovanja
med podjetji ne bi zadržalo v preveliki meri, bi se pa zmanjšale odločitve fizičnih oseb in pogum za novo
investiranje v gradnje, adaptacije in nakup nepremičnin.
Besedilo: Emilija Bratož, gomont@svetovanje.si
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Dnevnik.si

NAJNOVEJŠE
11 min

Najbolj brani
članki tega tedna

PLAČE
31 min

V Ljubljani se
danes začenja
STA
drive-in kino, 21.
maja
z njim sledi
15. maj 2020
08:15
Kino Bežigrad
15. maj 2020 9:25
Predviden
branja: 1 min
55 min čas
Strokovnjaki:
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razmer ne smemo
podcenjevati
1 ura

Predstavniki
računskega
sodišča zaradi
zaščitne opreme
na gospodarskem
ministrst...

1 ura

Möderndorfer
zapušča SMC,
pridružil se bo
poslanski skupini
LMŠ

Danes druga tranša povračil
nadomestila plač delodajalcem
Zavod RS za zaposlovanje bo danes nakazal povračila nadomestila plače okoli
5516 delodajalcem za 55.700 zaposlenih v skupni vrednosti 21,6 milijona evrov.
Prva povračila za več kot 74.000 zaposlenih so bila izplačana v ponedeljek,
tretji majski rok je postavljen 29. maja.

Vse objave

(Foto: Luka Cjuha)

Zavod za zaposlovanje je do vključno srede prejel
več kot 44.400 vlog delodajalcev za povračilo
nadomestila plače za skoraj 260.000 zaposlenih na
podlagi ukrepov zaradi novega koronavirusa. Največ
oddanih vlog ali 83 odstotkov je za čakanje na delo
iz poslovnih razlogov, 15 odstotkov zaradi višje sile,
kot so varstvo otrok, ustavitev javnega prevoza,
zaprtje meja, in dva odstotka zaradi obvezne
karantene.
Delodajalci, ki jim je odobreno povračilo izplačanih
nadomestil plače, so različno veliki. Največ jih je iz
Mestne občine Ljubljana, sledijo Maribor, Celje,
Koper, Kranj. Glede na dejavnost je največ
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delodajalcev iz predelovalnih dejavnosti, gostinstva,
trgovine, gradbeništva, dejavnosti prometa in
skladiščenja.
NAJNOVEJŠE
11 min
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Najbolj brani
članki tega tedna
V Ljubljani se
danes začenja
drive-in kino, 21.
maja z njim sledi
Kino Bežigrad

55 min

Strokovnjaki:
razmer ne smemo
podcenjevati

1 ura

Predstavniki
računskega
sodišča zaradi
zaščitne opreme
na gospodarskem
ministrst...

1 ura

Möderndorfer
zapušča SMC,
pridružil se bo
poslanski skupini
LMŠ

Sklepe o povračilu je doslej prejelo približno 34.000
delodajalcev. Rešenih je bilo skupaj več kot 41.500
vlog, vseh obravnavanih pa več kot 43.000. Okoli
3500 je bilo odstopov delodajalcev od vlog,
predvsem zaradi podvojenosti. Negativnih sklepov je
bilo nekaj več kot 4100, največ zaradi neporavnanih
obveznosti do finančne uprave, medtem ko je v
dopolnjevanju okoli 1500 vlog, so navedli na zavodu.

Vse objave
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V petek povračilo nadomestila plač 5516 delodajalcem
za 55.700 zaposlenih
14.05.2020 16:18

Ljubljana, 14. maja (STA) - V petek bo izplačila za povračilo nadomestila plače prejelo
predvidoma 5516 delodajalcev za 55.700 zaposlenih v skupni vrednosti 21,6 milijona
evrov. Prva povračila za več kot 74.000 zaposlenih so bila izplačana v ponedeljek, tretji
majski rok je postavljen 29. maja, so danes sporočili iz zavoda za zaposlovanje.
Zavod RS za zaposlovanje je do vključno srede prejel več kot 44.400 vlog delodajalcev za
povračilo nadomestila plače za skoraj 260.000 zaposlenih na podlagi zakona o interventnih
ukrepih za zajezitev epidemije koronavirusa in omejitev njenih posledic in zakona o
interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov.
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Največ oddanih vlog ali 83 odstotkov je za povračilo nadomestila plače za čakanje na delo iz
poslovnih razlogov, 15 odstotkov zaradi višje sile, kot so varstvo otrok, ustavitev javnega
prevoza, zaprtje meja, in dva odstotka zaradi obvezne karantene.
Delodajalci, ki jim je odobreno povračilo izplačanih nadomestil plače, so različno veliki, od
mikro do takih z več kot 1000 zaposlenimi, in so iz vseh regij. Največ jih je iz Mestne občine
Ljubljana, sledijo Maribor, Celje, Koper, Kranj itd. Glede na dejavnost je največ delodajalcev iz
predelovalnih dejavnosti, gostinstva, trgovine, gradbeništva, dejavnosti prometa in
skladiščenja.
Sklepe o povračilu je doslej prejelo približno 34.000 delodajalcev. Rešenih je bilo skupaj več
kot 41.500 vlog, vseh obravnavanih pa več kot 43.000. Okoli 3500 je bilo odstopov
delodajalcev od vlog, predvsem zaradi podvojenosti. Negativnih sklepov je bilo nekaj več kot
4100, največ zaradi neporavnanih obveznosti do finančne uprave, medtem ko je v
dopolnjevanju okoli 1500 vlog, so navedli v zavodu.
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Gradbeni mogotci na nož za gorenjsko
železnico
Kdo bo dobil skoraj 50 milijonov evrov vreden posel na
gorenjski progi?

petek, 15. 5. 2020,
05:55

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

Avtor: Primož Cirman / Vesna
Vuković
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Dari Južna, lastnik CGP, in Janez Škrabec, lastnik Rika

Bobo, STA

V senci epidemije se je vnel nov spopad za primat v domačem gradbeništvu. V glavni
vlogi sta Janez Škrabec, lastnik Rika, in Dari Južna, lastnik Cestno gradbenega podjetja
(CGP) iz Novega mesta. Njuna kopja so se spopadla za skoraj 50 milijonov evrov vredni
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projekt gorenjske železniške proge. Za zdaj bolje kaže Škrabcu, a se v zgodbo že
vpletajo številni, tudi politični vrhovi.
Konec aprila se je iztekel razpis za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Jesenice na
odseku Podnart – Lesce Bled. Državna direkcija za infrastrukturo je prejela dve ponudbi.
Najcenejšo, vredno slabih 47 milijonov evrov, je oddal Riko, ki je bil šest milijonov evrov
cenejši od edinega konkurenta: konzorcija domačih gradbincev, ki ga vodi CGP.
Šlo je za velik šok. Po informacijah iz gradbenih krogov so se mogotci dogovorili, da bo
na razpis prišla le ena ponudba. CGP jo je oddal skupaj z Železničarskim gradbenim
podjetjem (SŽ-ŽGP), GH Holdingom Blaža Miklavčiča in Gorenjsko gradbeno družbo
(GGD). A načrte jim je tik pred zdajci porušil Škrabec, ki je oddal svojo ponudbo. Ker po
naših podatkih ne presega najvišje dovoljene cene, ki jo je določila direkcija, ima Riko
dobre možnosti, da posel tudi dobi.
"V teku je pregled prispelih ponudb. Po pregledu ponudb bo strokovna komisija podala
odločitev skladno z rokom določenim v zakonu o javnem naročanju," so pojasnili na
direkciji, ki je v času vlade Janeza Janše dobila novo začasno direktorico. To je
postala Ljiljana Herga, ki je na položaju zamenjala Moniko Pintar Mesarič.
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Je Južna pritiskal, naj se Škrabca izloči?
Rezultati odpiranja ponudb so po naših informacijah močno odmevali v gradbenih in tudi
političnih krogih. Ni namreč skrivnost, da je zamenjava oblasti okrepila moč Darija Južne,
ki je dolgoletni prijatelj Andreja Vizjaka, ministra za okolje in prostor iz vrst SDS.
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Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor

STA

Že v času prve vlade Janeza Janše sta bila tesna zaveznika. Južna je Vizjaku v letih
2006 in 2007 pomagal pri operaciji prevzema Term Čatež, ki jih še danes obvladuje
Bojan Petan. Skupni interesi so ju povezali tudi pri naskoku na Skladu za razgradnjo
Nuklearne elektrarne Krško (NEK). Med letoma 2006 in 2010 je družba Perspektiva
posredovala pri najmanj 110 finančnih poslih sklada v skupni vrednosti več kot 30
milijonov evrov. Do leta 2008 je ministrstvo za gospodarstvo, pristojno tudi za energetiko,
vodil Vizjak.
Na vprašanje, ali je res v zadnjih tednih prek politike pritiskal, naj se ponudbo Rika izloči,
nam Južna ni odgovoril. Direkcija sodi pod ministrstvo za infrastrukturo, ki ga vodi Jernej
Vrtovec (NSi).
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Škrabec prodira na železnice
Večji zapleti bi lahko ogrozili pravočasni začetek gradnje. Po načrtih direkcije je skrajni
rok za zaključek razpisa in sklenitev pogodbe z izbranim izvajalcem v začetku julija. Le
tako bi lahko namreč ujeli čas, ko bo zaradi obnove zaprt tudi predor Karavanke.
Škrabec in Južna se za posle na državnih infrastrukturnih projektih spopadata že več let
– tudi pri hidroelektrarnah na spodnji Savi, ki veljajo za "domači teren" Darija Južne in
CGP. Najodmevnejša je bila tekma za gradnjo 66 milijonov evrov vrednega
akumulacijskega bazena Hidroelektrarne Brežice, ki jo je naposled dobil Riko.
Škrabcu bi s poslom na gorenjski progi uspel drugi veliki met na železniški infrastrukturi v
zadnjih dveh letih. Lani mu je po dveh krogih pritožb na državni revizijski komisiji uspelo
podpisati pogodbo za 63 milijonov evrov vredno gradnjo novega železniškega vozlišča
na Pragerskem. Pri tem projektu sodeluje skupaj z družbo RZD International, ki je v lasti
Ruskih železnic. Gre za prvi večji posel Rusov v EU. Po naših informacijah bo v projektu
gorenjske proge sodeloval skupaj z Madžari.
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Že pred tem je bil Škrabec prekratek na treh razpisih. Neuspešen je bil tudi kot član
konzorcija velikih gradbincev, ki je želel graditi viadukt na Glinščici na trasi bodočega
drugega tira Divača Koper, a ga je tam po dolgem revizijskem boju premagala družba
Markomark Nival.
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Slovenske železnice

Projekt, ki je komaj našel pot v rekordni proračun
Dari Južna do zdaj ni bil med glavnimi igralci na področju domače železniške
infrastrukture. Tudi CGP ni bil vodilni izvajalec v železniških konzorcijih. Sodeloval je pri
obnovi in nadgradnji prog na posameznih odsekih med Celjem in Zidanim Mostom. V
obeh konzorcijih je imel glavno vlogo Kolektor. To spremembo lahko pripišemo zamenjavi
oblasti, saj je znano, da Janša in SDS ne gojita simpatij do dolgoletnega prvega moža in
solastnika Kolektorja Stojana Petriča. Skupna vrednost obeh železniških projektov, pri
katerih je sodeloval CGP, je več kot 120 milijonov evrov.
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Alenka Bratušek, nekdanja ministrica za infrastrukturo

STA

Projekt nadgradnje gorenjske železniške proge je bil pripravljen že več let. Lani jeseni se
je zapletlo, saj je izpadel iz proračuna za leti 2020 in 2021, saj ministrstvo za
infrastrukturo v času vlade Marjana Šarca direkciji ni zagotovilo dovolj proračunskih
sredstev. Takratna ministrica Alenka Bratušek je zatrjevala, da se bo denar našel s
prerazporeditvijo sredstev.
Projekt se je delno vrnil v proračun po potrditvi amandmaja, ki sta ga skupaj podprli
Levica in SDS. Celotna posodobitev gorenjske proge med Kranjem in Jesenicami bi stala
140 milijonov evrov, zdaj pa je na voljo le dobra tretjina tega zneska.
Dela se bodo po načrtih začela oktobra, končala pa leta 2022. Nadgrajen odsek proge bi
zaradi zahtevnega terena, stisnjenega med Savo in hribovito zaledje, omogočal hitrosti
do 75 kilometrov na uro za tovorne vlake in 95 kilometrov na uro za vlake z nagibno
tehniko.
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AKTUALNO

Značke:
dari-južna

janez-škrabec
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DANES POVRAČILA NADOMESTILA
PLAČE ZA 55.700 ZAPOSLENIH: Prva so bila
izplačana že v ponedeljek
Slovenija
A.S. - Uredništvo/STA - Foto: pixabay.com - 15.05.2020 ob 08:13
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Zavod RS za zaposlovanje bo danes nakazal povračila nadomestila plače okoli
5516 delodajalcem za 55.700 zaposlenih v skupni vrednosti 21,6 milijona evrov.
Prva povračila za več kot 74.000 zaposlenih so bila izplačana v ponedeljek, tretji
majski rok je postavljen 29. maja.
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Zavod za zaposlovanje je do vključno srede prejel več kot 44.400 vlog
delodajalcevza povračilo nadomestila plače za skoraj 260.000 zaposlenih na
podlagi ukrepov zaradi novega koronavirusa. Največ oddanih vlog ali 83 odstotkov
je za čakanje na delo iz poslovnih razlogov, 15 odstotkov zaradi višje sile, kot so
varstvo otrok, ustavitev javnega prevoza, zaprtje meja, in dva odstotka zaradi
obvezne karantene.
Delodajalci, ki jim je odobreno povračilo izplačanih nadomestil plače, so različno
veliki. Največ jih je iz Mestne občine Ljubljana, sledijo Maribor, Celje, Koper,
Kranj. Glede na dejavnost je največ delodajalcev iz predelovalnih dejavnosti,
gostinstva, trgovine, gradbeništva, dejavnosti prometa in skladiščenja.
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Sklepe o povračilu je doslej prejelo približno 34.000 delodajalcev. Rešenih je
bilo skupaj več kot 41.500 vlog, vseh obravnavanih pa več kot 43.000. Okoli 3500
je bilo odstopov delodajalcev od vlog, predvsem zaradi podvojenosti. Negativnih
sklepov je bilo nekaj več kot 4100, največ zaradi neporavnanih obveznosti do
finančne uprave, medtem ko je v dopolnjevanju okoli 1500 vlog, so navedli na
zavodu.
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Gradbeni mogotci na nož za gorenjsko železnico
Svet 24
PETEK, 15. MAJ 2020 OB 19:30
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V senci epidemije se je vnel nov spopad za primat v domačem gradbeništvu.
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Gradbeni mogotci na nož za gorenjsko železnico

V senci epidemije se je vnel nov spopad za primat v domačem gradbeništvu.
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Mednarodni znanstveni posvet o hrupu vetrnih
elektrarn in možnih vplivih na življenjsko okolje
2020-5-15 01:06 pm

Korona virus COVID-19

4

0

0

Slovensko društvo za akustiko (SDA) je v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo,
Univerza v Ljubljani, 15. januarja 2020 organiziralo:

Mednarodni znanstveni posvet

o hrupu vetrnih elektrarn in možnih vplivih na življenjsko okolje

International scientific consultation
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on wind turbine noise and possible impacts on living environment
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