Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 17. 7. 2020
Število objav: 20
Internet: 16
Tisk: 4
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 20
Inženirski dan: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
2

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
3

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
4

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

Plenković prejel mandat za sestavo nove hrvaške vlade

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 7. 2020

Avtor

J. R.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...vrha vladajoče stranke HDZ. Združevanje ministrstev Pri krčenju števila ministrstev bodo združili ministrstvi za
pravosodje in upravo, kot tudi za gradbeništvo in prostorsko ureditev z dosedanjim ministrstvom za državno
premoženje. Ministrstvu za delo in pokojninski sistem nameravajo pridružiti resor socialne...

Naslov

Stanovanjski sklad na trg pošilja največ stanovanj doslej

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 7. 2020

Avtor

Nejc Gole

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Remec odgovarja, da je to odvisno od dogajanja z gospodarstvom: »Upam, da se bomo navadili živeti s
koronavirusom in da ne bo novih zaustavitev. Tudi gradbeništvo bo z zamikom gotovo čutilo vplive krize. Cene
nepremičnin bodo posledično padale, a verjetno ne tako drastično kot v zadnji krizi.« Dodaja, da veliko gradijo...

Naslov

Karitas opozarja na pomen delavcev migrantov v času pandemije

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 16. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...poudarila mreža Karitas v Evropi, imajo migranti in begunci že dolgo ključno vlogo pri ohranjanju evropskih
gospodarstev v logistiki, kmetijstvu, zdravstvu, gradbeništvu, izobraževanju in znanosti. Nedavna študija Evropske
komisije je pokazala, da je 13 odstotkov delavcev v teh pomembnih sektorjih tujcev, mnogi od njih...

Naslov

Gospodarska dejavnost v ZDA še vedno daleč pod ravnjo pred izbruhom pandemije

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo v svetu; 16. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...obdobju lani, z zelo nizkih ravni pa je malce narasla tudi dejavnost v predelovalni industriji. Povečala se je dejavnost
v transportu, vendar le tovornem, gradbeništvo je okrevalo le ponekod, prodaja stanovanj in hiš je narasla zmerno,
prodaja komercialnih nepremičnin ostaja šibka, finančni pogoji v kmetijskem sektorju...

Naslov

Zavod za gradbeništvo zanika nezakonito izdajanje tehničnih soglasij

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 16. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) se je danes odzval na sredino novinarsko konferenco več nevladnih
organizacij, ki so mu očitale nezakonito izdajanje Slovenskih tehničnih...
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Internet
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Internet
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10
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Naslov

Zavod za gradbeništvo na očitke o nezakonitem izdajanju tehničnih soglasij: "To so laži in
zavajanja"

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 7. 2020

Avtor

STA , K. Š.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Zavod za gradbeništvo na očitke o nezakonitem izdajanju tehničnih soglasij: "To so laži in zavajanja" Zavod za
gradbeništvo na očitke o nezakonitem izdajanju tehničnih soglasij: &quot;To so laži in zavajanja&quot; Fotografija...

Naslov

Strokovnjak za trženje banan na čelo Darsa

Medij

Mladina.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 7. 2020

Avtor

Borut Mekina

Teme

Gradbeništvo, graditev

...na zadnjem kongresu NSi, ko je pod Matejem Toninom zasedel položaj podpredsednika stranke. Ni videti, da bi se
Hajdinjak na karierni poti ukvarjal z inženirstvom, gradbeništvom ali asfaltiranjem – če že, se recimo spozna na trženje
banan. Leta 2003 je diplomiral na ljubljanski Ekonomski fakulteti z nalogo Predvidene spremembe...

Naslov

Globok padec, nato postopno izboljšanje

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarske novice; 17. 7. 2020

Avtor

Darja Kocbek

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 714 cm2

...-17,5 Uvoz blaga celoten -8,6 Uvoz blaga iz EU -17,6 Industrijska proizvodnja -10,1 Izvoz storitev -13,0 Uvoz storitev
-10,0 Vrednost opravljenih del v gradbeništvu +0,4 Realni prihodek trgovine -11,3 Nominalni prihodek storitvenih
dejavnosti (brez trgovine) -10,8 VEČER Vir: Umar...

Naslov

Strokovnjak za trženje banan na čelo Darsa

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 7. 2020

Avtor

Borut Mekina

Teme

Gradbeništvo, graditev

...na zadnjem kongresu NSi, ko je pod Matejem Toninom zasedel položaj podpredsednika stranke. Ni videti, da bi se
Hajdinjak na karierni poti ukvarjal z inženirstvom, gradbeništvom ali asfaltiranjem – če že, se recimo spozna na trženje
banan. Leta 2003 je diplomiral na ljubljanski Ekonomski fakulteti z nalogo Predvidene spremembe...

Naslov

IŠČETE ZAPOSLITEV? Avstrijsko podjetje ponuja priložnosti čez mejo

Medij

Ptujinfo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...glede na situacijo in pričakovanja naših strank. Naše predostno področje je zagotovo gradbeništvo, sledijo mu vse
ostale tehnične panoge, kakor tudi delo v proizvodnji. Ponujamo tudi prosta delovna mesta na področju zdravsta in
inženiringa. Cilj zadovoljna zaposleni in naročnik Prizadevamo si najti najugodnejšo rešitev za...
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Internet
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Internet
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Internet
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Tisk
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
15
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Naslov

Akcija 24 ur brez

Medij

Druzina.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 7. 2020

Avtor

Peter Tomažič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...v Evropi, že dolgo ključno vlogo pri ohranjanju evropskih gospodarstev v zelo raznolikih sektorjih, kot so na primer
logistika, kmetijstvo, zdravstvo, gradbeništvo, izobraževanje in znanost. Nedavna študija Evropske komisije je
pokazala, da je 13 % delavcev v zgoraj navedenih pomembnih sektorjih Unije tujcev, pri...

Naslov

V lanskem letu rast prihodkov, najbolj v predelovalnih dejavnostih

Medij

Mineral-revija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 16. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...osem odstotkov več prihodkov oziroma 410 milijonov evrov. Večje prihodke so beležila tudi podjetja s področja
trgovine, in sicer za 419 milijonov evrov, gradbeništva za 376 milijonov evrov in podjetja oskrbe z električno energijo,
plinom in paro za 326 milijonov evrov....

Naslov

Se zavedamo prispevka migrantov v evropskem gospodarstvu?

Medij

Radio.ognjisce.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 7. 2020

Avtor

Peter Tomažič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...v Evropi, že dolgo ključno vlogo pri ohranjanju evropskih gospodarstev v zelo raznolikih sektorjih, kot so na primer
logistika, kmetijstvo, zdravstvo, gradbeništvo, izobraževanje in znanost. Nedavna študija Evropske komisije je
pokazala, da je 13 % delavcev v zgoraj navedenih pomembnih sektorjih Unije tujcev, pri...

Naslov

Postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja z novim zakonom še daljši

Medij

Eko dežela, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 7. 2020

Avtor

Nina Šprohar

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 1.255 cm
2

...neupoštevanje mnenja pa se občina (mnenjedajalec) ne more pritožiti,« razložijo, kje nastajajo težave. »Sedanja
ureditev je slaba« »Sedanja ureditev v gradbenem zakonu, po kateri so mnenja nadomestila prejšnja obvezna soglasja
in mnenja tudi niso več sestavni del projektne dokumentacije, je po našem mnenju slaba. Pridobivanje...

Naslov

Bolezen COVID-19 nam je pokazala, da so migranti pomembni delavci v naši družbi:
poskrbimo, da jih bomo kot take tudi obravnavali

Medij

Si24.news, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 7. 2020

Avtor

Uredništvo

Teme

Gradbeništvo, graditev

...v Evropi, že dolgo ključno vlogo pri ohranjanju evropskih gospodarstev v zelo raznolikih sektorjih, kot so na primer
logistika, kmetijstvo, zdravstvo, gradbeništvo, izobraževanje in znanost. Nedavna študija Evropske komisije je
pokazala, da je 13 % delavcev v zgoraj navedenih pomembnih sektorjih Unije tujcev, pri...
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Internet
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Internet
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Internet
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Tisk
Zaporedna št.
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Naslov

Politikis - Progresivni politično-informativni spletni portal

Medij

Politikis.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 7. 2020

Avtor

Urednik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...vladajoče stranke HDZ, je dejal. Plenković je potrdil, da bo večina ministrstev ostala. Združili pa bodo ministrstva za
pravosodje in upravo, kot tudi za gradbeništvo in prostorsko ureditev z dosedanjim ministrstvom za državno
premoženje. Ministrstvu za delo in pokojninski sistem nameravajo pridružiti resor socialne...

Naslov

Stanovanjski gradbeni projekti pod Kolektorjevim okriljem

Medij

Gradbenik.net, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 16. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela , Gradbeništvo, graditev

...parkirnih mest v garaži. Koseško Okno: soseska je načrtovana na lokaciji obstoječega Mercatorja Koseze. Na
površini 9.600 m gradbene parcele bo 94 stanovanj in 322 parkirnih mest v garaži. Več v reviji Gradbenik 7-8 2020...

Naslov

Zaščito sten določa objekt in njegova uporabnost

Medij

Eko dežela, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 7. 2020

Avtor

Samo Kranjec

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Stran: 48

Površina: 817 cm2

...namembnost prostora »Lastnosti notranjih premazov za stene morajo izhajati iz namembnosti prostora, specifičnih
zahtev in potreb. Gre za metodologijo inženirskega načrtovanja, ki mora biti izvedena po korakih. Natančna izvedba
vseh faz se odrazi v kakovostnem konstrukcijskem sklopu stene, ki služi svojemu namenu,«...

Naslov

Zavod za gradbeništvo zanika nezakonito izdajanje tehničnih soglasij

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Ljubljana, 16. julija (STA) - Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) se je danes odzval na sredino novinarsko
konferenco več nevladnih organizacij, ki so mu očitale nezakonito izdajanje Slovenskih tehničnih...

Naslov

Kaj pravi statistika?

Medij

Eko dežela, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 7. 2020

Avtor

Vesna Bizjak

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 404 cm2

...Kaj pravi statistika? Zaradi krize, povezane s koronavirusom, letos manj gradbenih dovoljenj, a zaupanje v
gradbeništvo že raste. Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila junija 2020 po poročanju Statističnega urada
RS (SURS) za 12 odstotnih točk višja kot maja 2020, glede na junij 2019 pa je...
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Plenković prejel mandat za sestavo nove hrvaške vlade

V novi vladi 16 ministrstev namesto dozdajšnjih 20
J. R.| 16. julij 2020 ob 15 15
MMC RTV SLO

Hrvaški predsednik Milanović (levo) je dozdajšnjemu premierju Plenkoviću podelil mandat za sestavo vlade. Foto: EPA

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je na podlagi izidov parlamentarnih volitev 5. julija podelil mandat za sestavo nove vlade
dozdajšnjemu hrvaškemu premierju Andreju Plenkoviću. Ustanovna seja novega sklica sabora je napovedana za 22. julij.

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

Milanović je sporočil, da je Plenković prinesel 76 podpisov poslancev, ki so bili izvoljeni na volitvah 5. julija. Ocenil je, da bo podpora
najmanjše mogoče saborske večine 76 poslancev v 151-članskem parlamentu verjetno zadostovala za izvajanje štiriletnega mandata nove
vlade.
Plenković se je zahvalil za zaupani mandat in napovedal, da bo ustanovna seja desetega sklica hrvaškega parlamenta prihodnjo sredo, 22.
julija.
Dozdajšnji premier pričakuje, da bo saborska večina dan pozneje potrdila tudi njegovo drugo vlado, ki bo 15. vlada po osamosvojitvi države.
Že s prve seje nove vlade pa bodo v parlamentarni postopek poslali zakon o popotresni obnovi Zagreba.
V novi vladi 16 ministrstev in štirje podpredsedniki
Mandatar za sestavo nove vlade je še potrdil, da bo imela nova vlada 16 ministrstev, kar je štiri manj kot dozdajšnja. Načrtuje štiri
podpredsednike vlade, med katerimi bosta dozdajšnja podpredsednika ter ministra za notranje zadeve in finance Davor
Božinović in Zdravko Marić.
Podpredsednik vlade bo tudi dozdajšnji minister za veterane Tomo Medved, pa tudi predstavnik koalicijskih partnerjev nove vlade, poslancev
narodnih manjšin, Boris Milošević, ki prihaja iz vrst srbske manjšine. Imena preostalih ministrov bo Plenković objavil v ponedeljek, ko jih bo
predstavil na seji vrha vladajoče stranke HDZ.
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Kazalo
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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!

Plenković je število ministrstev zmanjšal z 20 na 16. Imena ministrov bo predstavil v ponedeljek. Foto: EPA

Združevanje ministrstev
Pri krčenju števila ministrstev bodo združili ministrstvi za pravosodje in upravo, pa tudi za gradbeništvo in prostorsko ureditev z dozdajšnjim
ministrstvom za državno premoženje. Ministrstvu za delo in pokojninski sistem nameravajo pridružiti resor socialne politike. Ministrstvo za
gospodarstvo bo postalo ministrstvo za gospodarstvo in trajnostni razvoj ter bo med drugim vključevalo tudi varovanje okolja.
Ministrstvo za kulturo bo v novi vladi postalo ministrstvo za kulturo in medije, dozdajšnje ministrstvo za turizem pa bo po novem ministrstvo
za turizem in šport. Sektorja demografije in mladih nameravajo združiti v enem izmed štirih glavnih vladnih uradov.
Racionalizacija delovnih mest
Plenković je poudaril, da bo manjša vlada bolj preprosta za upravljanje, kot je bila dozdajšnja, in da bo imel več časa za posvečanje
posameznim ministrstvom. Povedal je, da bo nekoliko manj državnih uradnikov, ker ne bodo več imeli pomočnikov ministrov, temveč
direktorje, ki ne bodo imeli statusa državnih uradnikov.
Čeprav je racionalizacija delovnih mest eden od ciljev njegove vlade, pa ni treba pričakovati, da bo manj ministrstev tudi pomenilo krčenje
števila vladnih uslužbencev, je še poudaril Plenković.
Andrej Plenković

hrvaška vlada

mandatar

Zoran Milanović
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Stanovanjski sklad na trg pošilja največ
stanovanj doslej
Ministrstvo s spremembo stanovanjskega zakona načrtuje
dvig neprofitne najemnine.
Objavljeno
16. julij 2020 06.00

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

Posodobljeno
16. julij 2020 06.00

Odpri galerijo
Prihodnje leto bo končana gradnje soseske Brdo s 498 stanovanji. Foto Jože Suhadolnik

Nejc Gole
Ljubljana – Prihodnje leto bo državni stanovanjski sklad na javni najemni trg poslal največ stanovanj doslej. »Leta 2015 smo začeli z nekaj več kot tri tisoč najemnimi stanovanji, do
danes smo to število skoraj podvojili, do leta 2025 pa ga nameravamo potrojiti,« pravi direktor Črtomir Remec.Trenutno imajo v gradnji ali v pridobivanju z razpisi 2144 stanovanj,
od tega jih bo vsaj polovica na razpolago letos in prihodnje leto.
Cilji resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu so zelo ambiciozni, in sicer od leta 2015 do 2025 zgraditi 10.000 novih najemnih stanovanj, pove Črtomir Remec: »Že takrat

8

Delo.si
Država: Slovenija

16.07.2020
Četrtek, 06:04
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sem rekel, da za to nimamo ne kadrovskih ne finančnih možnosti, a da bom naredil vse, da sklad do leta 2025 zagotovi 10.000 najemnih stanovanj. Za zdaj smo na dobri poti.«
Leta 2015 je imel sklad dobrih tri tisoč stanovanj, z nakupom trboveljske družbe za upravljanje nepremičnin Spekter so pridobili dodatnih dva tisoč sicer že naseljenih stanovanj, v
lastni gradnji jih imajo trenutno 820, skupaj z občinami in mestnimi skladi imajo blizu 500 stanovanjskih enot, 365 stanovanj pa kupujejo od zasebnih investitorjev. »Ravno z
zadnjim razpisom smo uspešno pokrili vse preostale regije; po ugodni ceni 1380 evrov plus davek v več manjših krajih, v mestnih občinah Slovenj Gradec in Murska Sobota, v
pripravi je še Ptuj, pa po 1500 evrov plus davek. V Ljubljani imamo postavljeno ceno 1850 evrov brez davka, a stanovanj ne dobimo, ker so cene na trgu višje,« pojasnjuje Remec.
»Tako najbolj racionalno pridemo do novih stanovanj z več manjšimi projekti. S tem pomagamo lokalnim izvajalcem, ki so bolj fleksibilni kot veliki in zgradijo stanovanja tudi od
20 do 30 odstotkov ceneje kot večja gradbena podjetja velike stanovanjske projekte.«

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

Suhadolnik Jože Črtomir Remec: Za gradnjo stanovanj smo aktivirali ves razpoložljivi denar, zato se bodo tudi zmanjšali različni politični interesi. Foto Jože Suhadolnik

Vrednost projektov 286 milijonov evrov
Stanovanjski sklad ima trenutno v različnih fazah lastne gradnje in pridobivanju prek vseh razpisov 2144 stanovanj v skupni vrednosti 286 milijonov evrov. Ta bodo na trgu do leta
2023, polovica že letos in prihodnje leto. Končane bodo gradnje soseske Brdo s 498 stanovanji, 110 stanovanj za mlade na Gerbičevi ulici v Ljubljani in prva faza soseske Pod
Pekrsko gorco v Mariboru z 212 stanovanji. »Trenutno z razpisom iščemo izvajalca za drugo fazo za to sosesko v Mariboru, kjer bo še 188 stanovanj. Skupaj bo v soseski tudi 60
oskrbovanih stanovanj,« pojasnjuje Remec. Sklad je za omenjene tri projekte pridobil 50 milijonov evrov posojila razvojne banke Sveta Evrope, ki ga črpa v skladu s pogodbo.
»Pravkar smo razpisali še projekt 40 stanovanj na Dolgem mostu v Ljubljani, prvič skupaj načrtovanje (PZI) in gradnjo, da bi ponudniki lažje optimizirali stroške.« dodaja Remec.
Po njegovih besedah intenzivno pripravljajo tudi tri zemljišča, ki so jih dobili z odplačnim prenosom od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). V Ljubljani na zemljišču
Podutik-Glince je predvidenih okoli 450 stanovanj v treh etapah, v Novi Gorici 80 in v Novem mestu 120 stanovanj. Sklad pripravlja še stanovanjske projekte v Kranju, Mariboru –
Novo Pobrežje, Kopru, Lukovici, na Jesenicah, v Ivančni Gorici in Dragomlju.
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Prihodnje leto bo končana gradnje soseske Brdo s 498 stanovanji. Foto Jože Suhadolnik

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

Kaj pa cene stanovanj?

Na vprašanje, kako se bodo v prihodnje gibale cene stanovanjskih nepremičnin, Črtomir Remec odgovarja, da je to odvisno od dogajanja z gospodarstvom: »Upam, da se
bomo navadili živeti s koronavirusom in da ne bo novih zaustavitev. Tudi gradbeništvo bo z zamikom gotovo čutilo vplive krize. Cene nepremičnin bodo posledično padale,
a verjetno ne tako drastično kot v zadnji krizi.« Dodaja, da veliko gradijo tudi zasebni investitorji, kar bo povečalo ponudbo, žal pa gradijo predvsem stanovanja višjega
cenovnega razreda.

Nova zadolžitev in dokapitalizacija
»Finančno smo vzdržni do leta 2022, največ do 2023, nato pa bo treba zagotoviti dokapitalizacijo sklada ali druge sistemske finančne vire ter povečanje zadolževanja, ki je že
napovedano. Ministrstvo v kratkem načrtuje nujne spremembe stanovanjskega zakona, v katerem pričakujemo povečanje zadolževanja s 30 na 50 odstotkov namenskega premoženja
sklada in tudi postopen dvig neprofitne najemnine. To zadnje je bilo velika ovira, da bi občine bolj intenzivno zagotavljale dodatne kapacitete najemnih stanovanj, ker so imele
izgubo z obstoječimi,« razkriva Črtomir Remec. Pri razvojni banki Sveta Evrope bi se najprej dodatno zadolžili še za 70 milijonov evrov, kolikor je doslej zgornja meja dopustne
zadolžitve; ta kredit bi lahko začeli črpati leta 2022. Če pa bo država s spremembami stanovanjskega zakona določila večji dovoljen obseg zadolžitve, Remec omenja še največ
dodatnih 100 milijonov evrov posojila. Ker razvojna banka pri projektih zahteva polovično lastno udeležbo, bo po njegovih besedah po letu 2023 treba zagotoviti nov sistemski vir
financiranja ali dokapitalizacijo sklada. »Cilj prvega posojila je bil zagotoviti laže dostopna najemna stanovanja, kjer so največje potrebe. Cilj drugega pa bo gradnja stanovanj v čim
več razvojnih regijah,« pojasnjuje sogovornik.
»V petih letih smo se na skladu od prodaje stanovanj obrnili k njihovemu oddajanju v najem. Sklad prej nikoli ni izdatno gradil najemnih stanovanj in to smo bistveno spremenili.
Tako smo za gradnjo najemnih stanovanj aktivirali ves razpoložljivi denar, ki je delno izviral še iz tako imenovanega Jazbinškovega zakona, zato se bodo tudi zmanjšali različni
politični interesi,« pravi Remec.
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Karitas opozarja na pomen delavcev migrantov
v času pandemije
Koronavirusna kriza je osvetlila pomen bistvenih delavcev, med katerimi so mnogi begunci in migranti, pri spopadanju s
pandemijo covida-19 v Evropi, poudarjajo pri Slovenski karitas. Javnost želijo na pomen delavcev migrantov za družbo
opozoriti tudi z današnjo akcijo 24 ur brez, ki poteka na socialnih omrežjih 11 organizacij Karitas v Evropi.
Akcijo in slovenske zgodbe je mogoče spremljati na strani Skupni dom na Facebooku, so danes še sporočili iz Slovenske
karitas. Akcija poteka v sklopu projekta MIND - Migracije.Povezanost.Razvoj., ki ga sofinancirata Evropska unija in
slovensko zunanje ministrstvo.
Kot je v nedavni seriji raziskav Skupni dom o povezanosti migracij in razvoja poudarila mreža Karitas v Evropi, imajo
migranti in begunci že dolgo ključno vlogo pri ohranjanju evropskih gospodarstev v logistiki, kmetijstvu, zdravstvu,
gradbeništvu, izobraževanju in znanosti.
Nedavna študija Evropske komisije je pokazala, da je 13 odstotkov delavcev v teh pomembnih sektorjih tujcev, mnogi od
njih prihajajo iz držav zunaj Evrope. V času pandemije se je odvisnost Evrope od migrantskega dela še povečala,
poudarjajo v Slovenski karitas.
Ugotovitve slovenske raziskave Naš skupni dom so, da delavci migranti, ki v Slovenijo prihajajo večinoma iz držav
Zahodnega Balkana, igrajo pomembno vlogo pri zapolnjevanju vrzeli pomanjkanja delovno aktivne populacije, ki nastaja
zaradi staranja prebivalstva, upada števila rojstev in odhoda mladih v tujino.

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

Konec leta 2019 je bilo v Sloveniji 99.000 delovno aktivnih tujcev, kar pomeni 11 odstotkov vseh delovno aktivnih
prebivalcev. Skoraj polovica jih je bilo iz BIH (49.600), sledijo Srbija (12.900), Kosovo (9.600), Hrvaška (8.300), Severna
Makedonija (6.600) in Bolgarija (2.900).
Večina tujih delavcev v Sloveniji opravlja težja fizična dela v gradbeništvu, proizvodnji, pri reciklaži odpadkov,
vzdrževanju, varovanju, čiščenju, prehrambni industriji in gostinstvu ter oskrbovanju starejših in bolnih. Že od 60. let 20.
stoletja pomembno prispevajo k industrijskemu in gospodarskemu razvoju Slovenije, a so, kot opozarja Slovenska
karitas, pogosto žrtve izkoriščanja in kršenja človekovih pravic.
Da bi olajšali vključevanje migrantov v evropske družbe, moramo to krizo izkoristiti kot priložnost za spodbujanje
pravičnih politik, ki spodbujajo dostojanstvo in pravice delavcev migrantov, poudarjajo v Slovenski karitas.
Mreža Caritas Europa poziva k politikam, ki omogočajo in krepijo vključevanje migrantov na trg dela, zlasti z
odpravljanjem diskriminacije, s spodbujanjem usposabljanja in preusmeritve na delo ter z enostavnejšim priznavanjem
pridobljenih diplom in spretnosti. EU in države članice poziva tudi k okrepitvi prizadevanj za boj proti diskriminaciji in
sovraštvu do tujcev ter k javni razpravi v medijih in na družbvenih omrežjih, še piše v sporočilu Slovenske karitas.
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Gospodarska dejavnost v ZDA še vedno daleč
pod ravnjo pred izbruhom pandemije
Gospodarska dejavnost v ZDA se je okrepila, a ostaja daleč pod ravnjo pred izbruhom pandemije koronavirusa sredi
marca letos, ugotavlja ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) v svoji zadnji anketi 12 Fedovih regionalnih
bank.
Tako imenovana bež knjiga, ki je zbirka poročil iz vseh 12 regionalnih Fedovih izpostav, ugotavlja, da se je zaradi
ponovnega odpiranja gospodarstva zasebna potrošnja junija nekoliko povečala, trgovina na drobno pa je narasla v vseh
regijah. Prednjačila je prodaja avtomobilov, nadaljevala se je rast prodaje hrane in pijače.
Izboljšala se je potrošnja v gostinstvu in turizmu, čeprav je daleč nižja kot v enakem obdobju lani, z zelo nizkih ravni pa je
malce narasla tudi dejavnost v predelovalni industriji. Povečala se je dejavnost v transportu, vendar le tovornem,
gradbeništvo je okrevalo le ponekod, prodaja stanovanj in hiš je narasla zmerno, prodaja komercialnih nepremičnin
ostaja šibka, finančni pogoji v kmetijskem sektorju so še vedno zelo slabi, energetski sektor pa je zaradi nizkega
povpraševanja in presežnih zalog padel še bolj.
Če se ne upošteva programa, ki je namenjen ohranjanju delovnih mest s finančno pomočjo z državnim jamstvom, je
povpraševanje po posojilih ostalo skromno, splošni obeti za celotno gospodarstvo pa ostajajo zelo negotovi, ker nihče ne
ve, kako dolgo se bo pandemija nadaljevala in kakšne bodo njene resnične gospodarske posledice.

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

Izboljšalo se je zaposlovanje, ampak tudi to ostaja nizko glede na ravni pred pandemijo, odpuščanja pa se nadaljujejo,
inflacija ostaja umirjena, čeprav ponekod rastejo cene zdravstvene opreme, kakor tudi hrane in pijače, še posebej
govejega mesa.

12

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

16.07.2020
Thursday,
Četrtek,
15:01
15:01

Kazalo

https://www.sta.si/2786872/zavod-za-gradbenistvo-z...

1/1

Zavod za gradbeništvo zanika nezakonito
izdajanje tehničnih soglasij
Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) se je danes odzval na sredino novinarsko konferenco več nevladnih organizacij,
ki so mu očitale nezakonito izdajanje Slovenskih tehničnih soglasij (STS). Očitke so v zavodu označili za "lažne in
zavajajoče" in zatrdili, da se STS izdajajo v skladu z zakonodajo.
Slovenija na področju ravnanja z odpadki ni samozadostna, saj velik del odpadkov izvažamo v tujino. To ni zgolj
neekonomično, temveč tudi okoljsko sporno in neetično, so poudarili v ZAG. "Takšni praksi smo v Sloveniji priča že vrsto
let in to kljub temu, da smo se kot država v številnih dokumentih zavezali h krožnemu gospodarstvu. Eden izmed
osnovnih ciljev krožnega gospodarstva je ravno predelava odpadkov v nove materiale, ki jih lahko ponovno uporabimo,
predvsem v gradbeništvu," so izpostavili.
Ravno s tem namenom ZAG izdaja STS. V STS je opisano, kako naj se posamezen odpadek reciklira v gradbeni
proizvod, ki bo imel primerne tehnične lastnosti, ki bo trajen in ne bo obremenjeval okolja. "STS se nikakor ne izdajajo
nezakonito, kakor trdijo določeni posamezniki, temveč v skladu s slovensko zakonodajo, konkretneje na podlagi 9. člena
zakona o gradbenih proizvodih in pooblastila ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo," so navedli.
Ob tem so stopili v bran načrtovanim spremembam uredbe o odpadkih. Te so po njihovem potrebne, da bi v prihodnje
krožno gospodarstvo v Sloveniji lahko v polnosti zaživelo, hkrati pa predlog ministrstva za okolje in prostor ohranja vse
obstoječe varovalne mehanizme, zatrjujejo.

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

Predlog prinaša bolj jasna pravila za predelavo tistih odpadkov, za katere doslej še ni meril za prenehanje pravnega
statusa odpadka na ravni EU ali Slovenije. Za vse tovrstne odpadke bi v primeru sprejema predloga uredbe veljal princip
presoje za vsak primer posebej.
Na ZAG so poudarili, da bo tako presojo lahko opravila zgolj neodvisna stroka in nikakor ne posamezno podjetje, ki želi
predelovati odpadke. Dodali so še, da je STS samo eden od dokumentov, potrebnih za izdajo okoljevarstvenega
dovoljenja. "Zato menimo, da predlog nove uredbe ohranja visoko raven varovanja okolja, ki se v primerjavi z obstoječo
ureditvijo gotovo ne znižuje, hkrati pa omogoča, da bo več nenevarnih odpadkov predelanih v Sloveniji in ne izvoženih v
tujino," so navedli.
Društvo Eko krog, Šaleško Eko gibanje ter Ljudska iniciativa Moravče so v sredo opozorili na predlagane spremembe
uredbe o odpadkih, ki se nanašajo na prenehanje statusa odpadka. Poudarili so, da se v primeru sprejetja sprememb
vsebnosti nevarnih snovi v gradbenih materialih iz odpadkov ne bodo merile v vhodnih materialih in produktih, pač pa
samo v izlužkih, in še to zgolj v tla, ne pa tudi v vode.
Opozorili so tudi, da zakon o gradbenih proizvodih določa zahteve za gradbene proizvode, za katere še ni harmoniziranih
evropskih tehničnih zahtev. Z omejitvijo na zgolj nekatere gradbene proizvode se v takih primerih lahko podeli slovensko
tehnično soglasje, so trenutno stanje opisali okoljevarstveniki. "Čeprav med njimi ni področja agregatov, je Zavod za
gradbeništvo Slovenije zanje v preteklih letih nezakonito izdal 29 soglasij," so poudarili.
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Zavod za gradbeništvo na
očitke o nezakonitem
izdajanju tehničnih soglasij:
"To so laži in zavajanja"

Fotograﬁja je simbolična. ANDREJ PETELINŠEK
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Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) se je odzval na očitke o
nezakonitem izdajanju Slovenskih tehničnih soglasij (STS). Očitke
so v zavodu označili za "lažne in zavajajoče".
Slovenija na področju ravnanja z odpadki ni samozadostna, saj velik del odpadkov
izvažamo v tujino. To ni zgolj neekonomično, temveč tudi okoljsko sporno in neetično,
so poudarili v ZAG. "Takšni praksi smo v Sloveniji priča že vrsto let in to kljub temu, da
smo se kot država v številnih dokumentih zavezali h krožnemu gospodarstvu. Eden
izmed osnovnih ciljev krožnega gospodarstva je ravno predelava odpadkov v nove

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

materiale, ki jih lahko ponovno uporabimo, predvsem v gradbeništvu," so izpostavili.
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Ravno s tem namenom ZAG izdaja STS. V STS je opisano, kako naj se posamezen
odpadek reciklira v gradbeni proizvod, ki bo imel primerne tehnične lastnosti, ki bo
trajen in ne bo obremenjeval okolja. "STS se nikakor ne izdajajo nezakonito, kakor
trdijo določeni posamezniki, temveč v skladu s slovensko zakonodajo, konkretneje na
podlagi 9. člena zakona o gradbenih proizvodih in pooblastila ministrstva za

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

gospodarski razvoj in tehnologijo," so navedli.
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Strokovnjak za trženje banan na čelo Darsa
A-je-to direktor Darsa

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

Valentin Hajdinjak
© Borut Krajnc
Kdo je Valentin Hajdinjak? Hajdinjak je politik z dušo in srcem.
Odkar je zapustil šolske klopi, je zasedal različne položaje v imenu Slovenskih krščanskih demokratov (SKD) oziroma njihove
naslednice, Nove Slovenije (NSi). Politično pot je začel kot član in potem predsednik Mladih krščanskih demokratov, nato je že zarana,
leta 1994, pri 20 letih, postal strankin tiskovni predstavnik. To funkcijo je opravljal naslednjih 20 let.
Leta 2000, v času vlade Andreja Bajuka, je bil vladni predstavnik za odnose z javnostmi. Nato je postal vladni predstavnik za odnose z
javnostmi v času prve vlade Janeza Janše. Ko je NSi leta 2008 izpadla iz parlamenta, je postal predstavnik za stike z javnostmi v
zdravniški zbornici, v drugi vladi Janeza Janše je bil spet PR-ovec na obrambnem ministrstvu, vrhunec politične kariere je doživel na
zadnjem kongresu NSi, ko je pod Matejem Toninom zasedel položaj podpredsednika stranke.
Ni videti, da bi se Hajdinjak na karierni poti ukvarjal z inženirstvom, gradbeništvom ali asfaltiranjem – če že, se recimo spozna na trženje
banan. Leta 2003 je diplomiral na ljubljanski Ekonomski fakulteti z nalogo Predvidene spremembe na trgu banan v Republiki Sloveniji ob
vstopu v Evropsko unijo, v kateri je državo pozval, naj se pripravi na izvajanje tako imenovanega režima uvoza, prodaje in distribucije
banan (RISDB). Verjetno je tudi malce strokovno podkovan v lokalni samoupravi, leta 2015 je recimo na Fakulteti za management
magistriral z delom Dejavniki ekonomske učinkovitosti in kakovosti življenja v slovenskih občinah.
Kaj pa Dars? In promet? Ali Hajdinjak res kaj ve o prometu in slovenskih avtocestah? Še do nedavnega je vodil oddelek za trženje in
korporativno komuniciranje v družbi T2, zadnje sporočilo za javnost je napisal 19. junija. Tedaj je sporočil, da bo družba T2
Zdravstvenemu domu Koper kmalu podarila reševalni motor Honda VFX1200X. Dasiravno je sporočilo delno povezano s prometno
problematiko, pa si seveda niti človek z najbujnejšo domišljijo ne bi mogel predstavljati, da se bo Hajdinjak kmalu za tem zavihtel na čelo
Darsa. In to zato, ker »ima kompetence«, kot so minuli teden sporočili iz družbe za avtoceste.
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Na položaj predsednika uprave ga je imenovala koalicija – prek svojih nadzornikov –, četudi nima nikakršnih izkušenj iz prometa. Pred
njim je denimo Dars vodil Tomaž Vidic. Ta se je kot svetovalec uprave v Darsu zaposlil aprila 1999, tri leta pozneje ga je vlada Janeza
Drnovška imenovala za državnega sekretarja na ministrstvu za promet, kjer je bil odgovoren za področje cest, med letoma 2004 in 2009
je bil na ministrstvu generalni direktor direktorata za ceste, nato pa direktor projektov v Darsu.
Doslej najbolj znan primer političnega kadrovanja po osamosvojitvi je bilo imenovanje Marjana Podobnika za direktorja Telekoma.
Podobnika, tedaj še podpredsednika stranke SLS + SKD, je na vrh Telekoma leta 2000 postavila odhajajoča vlada Andreja Bajuka. Eden
izmed njegovih največjih uspehov pri vodenju telekomunikacijske družbe pa je bil, da je zgolj v prvih treh mesecih direktorovanja potrošil
1,5 milijona evrov za najrazličnejša sponzorstva in donacije.
Naziv najeklatantnejšega primera političnega kadrovanja lahko zdaj od Podobnika brez dvoma prevzame Hajdinjak iz NSi. Mož seveda
prihaja iz stranke, ki je v kampanjah dosledno zagovarjala geslo: »Umaknimo politiko iz gospodarstva.«
Delite članek

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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Globok padec,
nato postopno

izboljšanje
Od začetka širitve epidemije v Evropi seje najbolj
zmanjšal izvoz slovenskih podjetij v države EU.
Maja 2020 je bruto dolg Slovenije do tujine znašal
47,8 milijarde evrov
Darja Kocbek

kot

Spopadanje

z epidemijo

covida-19

je močno vpli-

valo na gospodarsko aktivnost od sredine marca

naprej, najizraziteje v aprilu. Kazalniki gospo-

darske aktivnosti so se

po

aprilski poglobitvi upada maja

in junija postopno začeli izboljševati, a so bili še precej
nižji kot v enakem obdobju lani, navaja vladni urad za
makroekonomske analize in razvoj (Umar). Napovedi pa
so povezane z visokimi in večinoma negativnimi tvega-

obseg in trajanje pandemije ter morebitnih na-

nji, saj

Zaradi prepovedi opravljanja dela je bila aprila posebej močno prizadeta večina storitvenih dejavnosti,
najbolj

drobno se

Tudi
Zaradi padca

upad prihodka v trgovini

je poglobil.
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in motenj v dobavnih verigah

tujega

na

povpraševanja

zmanjšala

sta se močno

obseg proizvodnje predelovalnih dejavnosti in blagovna menjava, navaja Umar.

Maja sta se obseg predelovalnih dejavnosti in blagovna

menjava ob sproščanju zajezitvenih ukrepov ter

postopnem oživljanju proizvodnje v Sloveniji

in njenih

glavnih trgovinskih partnericah nekoliko povečala. Na
izboljšanje v maju kažejo tudi predhodni podatki v trgovini na drobno. Dostopni podatki za junij prav tako

širitve

vsem v Italijo, Francijo
maju je v obdobju

epidemije v Evropi se je najbolj
in

Nemčijo. Kljub povečanju

od začetka širitve epidemije

v

opazno

upadel tudi uvoz.

storitev

je

bil medletno

odstotkov. Ukrepi za

zajezitev

manjši za

jemal skoraj tretjino storitvene menjave, ugotavljajo
storitev

analitiki

več kot

40

epidemije, sprejeti v

marcu, so najbolj vplivali na turizem,

Izvoz

žavah ter s

sprejetjem

konodajnega svežnja

tretjega za-

za omilitev

gospodarskih posledic krize,” navajajo

v Umarju.

Javnofinančni

pri-

manjkljaj se je do maja letos zaradi
izrazitega

zmanjšanja prihodkov

izdatkov povečal na

in

milijar-

1,4

de evrov.
Neto

položaj državnega prora-

čuna do proračuna EU je bil v prvih
petih mesecih letos pozitiven. Slovenija je v tem obdobju

iz

proračuna

EU prejela 306,4 milijona evrov, vanj
pa

vplačala 256 milijonov evrov, kar

je

50,4

milijona evrov manj. Skoraj

polovica načrtovanih prihodkov iz
proračuna EU (49,5 odstotka) je bilo
v Slovenijo nakazanih iz

naslova

skupne kmetijske in ribiške politike, dobra tretjina (34,9 odstotka) iz
14,4

odstot-

ka iz Kohezijskega sklada.

zmanjšal izvoz slovenskih podjetij v države EU, pred-

Izvoz

zmanj-

oceni pove-

ukrepov pri nas in v sosednjih dr-

strukturnih skladov in

kažejo na nadaljnje izboljševanje razmer.

Od začetka

maja. "Povprečno

v juniju je po naši

zano z odpravo strogih zajezitvenih

rasti

daljnjih zajezitvenih ukrepov ostajata neznanka.

gostinstvo.

konec

šanje

Umarja.

s področja informa-

ki je pred krizo

Dostopni podatki za junij
prav tako kažejo na nadaljnje

izboljševanje razmer
Večji padec uvoza v primerjavi z izvozom

za-

Banka Slovenije v svoji publikaciji Ekonomski odnosi Slovenije s tujino
navaja, da je v prvih petih mesecih letos presežek tekočega računa znašal
1,2

milijarde evrov, kar je za 75 milijonov evrov manj kot v enakem obdo202 milijo-

cijsko-komunikacijskih tehnologij,

bju 2019. Medtem ko se je presežek menjave blaga povečal za

predvsem računalniških, pa je bil še

na evrov, se je presežek menjave storitev zmanjšal za 303 milijone evrov.

naprej večji

kot pred letom dni.

Zaposlenost je aprila upadla. Šte-

vilo brezposelnih se
raščanju
Konec

do sredine

je junija po namaja zmanjšalo.

junija je bilo 89.377 brezpo-

kar je 26,3 odstotka več kot
pred letom dni in 1,1 odstotka manj
selnih,

Večji presežek blaga je predvsem posledica večjega padca uvoza v primerjavi z izvozom. Do padca je prišlo v marcu, še izraziteje sta se uvoz

in izvoz blaga zmanjšala v aprilu in maju. Manjši presežek storitvene
njave je predvsem posledica upada potovanj. Maja
venije do tujine znašal 47,8 milijarde evrov, kar je

2020

4,7

me-

je bruto dolg Slo-

milijarde evrov več

kot pred enim letom.
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mrt

ISH

infii
"Način in

obseg podpore gospodar-

in potrošnji s strani slovenske vlade se ne razlikujeta mnogo
stvu

od

povprečja

prizadevanj v razvi-

tih (evropskih) državah. Sedaj

je

pomembno opozarjati ekonomsko
politiko na pasti pri dosedanjem

načinu ukrepanja. Tukaj predvsem
mislim na tipično odločanje vseh
dosedanjih vlad v samostojni Sloveniji. Ta refleks je zmeraj bolj zaupal

državni intervenciji in porazdeljevanju BDP kot pa motivaciji in sposobnostim prebivalstva in podjetij.
Če vseeno upoštevamo,

da je prvi val

virusa za nami, je sedaj čas, da pripravimo ukrepe, ki bodo ohranjali

in krepili možnosti predvsem nešteto malih podjetij, samostojnih podje-

tnikov in posameznikov, da ostanejo
ali znova obudijo svojo prisotnost na
trgih. Glede na pomen teh skupin na
političnem trgu nisem optimist, da

bi se ukrepi vlade v prihodnje lahko
nagnili v korist trgov in tistih, ki na
njih zagotavljajo svojo in našo skupno

ekonomsko

varnost.”

"Če

bo znanost našla zdravila

in

cepivo za covid-19, bo poslabšanje

S/
"Po

Dbh—

zadnji verziji podatkov držav-

nega statističnega

urada

je

bil obseg

gospodarskih rezultatov z neke vrste

prodaje industrijskih izdelkov (pre-

recesijo trajalo še pol leta, potem pa

delovalne dejavnosti) v

bo sledila pospešena konjunktura,
saj bodo ljudje z zamikom potroši-

li tisto, kar
pa

so nameravali že

prej,

jim je pandemija preprečila. Ne-

kateri morajo zamenjati avtomobil,
drugi pralni stroj, obnoviti stanovanje, nekateri bodo šli na poročno

..

za 20,5

maju

Te'

še

odstotka manjši kot maja lani

(aprila je bil manjši za 31,8 odstotka,
marca pa za 11,7). Novih podatkov

o

obsegu prodaje v storitvenih dejav-

nosti še ni (zadnji podatek je za april:
-30,3 odstotka). Hkrati so na voljo
zadnji podatki SODO o odjemu ele-

Verjetno bo povečanje

ktrične energije. Podatki do konca

povpraševanja zaradi zamaknjenih

junija kažejo, da je bila junija letos go-

potovanje

nakupov vplivalo na rast gospodarskega optimizma in dodatno pospe-

šilo konjunkturo. Dolgoročno

pa

v

svetu obstaja pereč problem razdelitve ustvarjenih dobrin. Morda državni ukrepi pri preprečevanju

gospodarske krize ob

covida-19

velike

pandemiji

nakazujejo pot za temelji-

te spremembe gospodarjenja v svetu

ali

pa

vsaj v EU.

Že

spodarska poraba električne energije za 11,6 odstotka manjša kot junija

lani (maja je bila manjša za 17,8 odstotka, aprila za 24,5, marca pa za
8,9). Gospodarska poraba električne
energije je relativno dober pokazatelj gospodarske dinamike. Krivulja
okrevanja se lahko zaradi ponovnega

izbruha

virusa spet

obrne navzdol."

danes so smiselne

subvencije za prenovo poslovanja in
tehnologij podjetij, SID banka mora
gospodarstvu zagotoviti dovolj kre-

ditov,

njen

sklad skladov

pa

mora
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podjetja po potrebi dokapitalizirati.”
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Gospodarska aktivnost I-V 2020
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glede na isto obdobje lani

Izvoz

blaga

celoten

-4,8

Izvoz

blaga

v

EU

-17,5

Uvoz

blaga

celoten

Uvoz

blaga

iz EU

Industrijska

proizvodnja

Izvoz

storitev

Uvoz

storitev

Vrednost opravljenih
Realni

-8,6
-17,6
-10,1
-13,0
-10,0

del v gradbeništvu

+0,4

prihodek trgovine

Nominalni

VEČER

prihodek

storitvenih

-11,3

dejavnosti

(brez trgovine)

-10,8
Vir:

Umar
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Strokovnjak za trženje banan na čelo Darsa
A-je-to direktor Darsa
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Valentin Hajdinjak
© Borut Krajnc
Kdo je Valentin Hajdinjak? Hajdinjak je politik z dušo in srcem.
Odkar je zapustil šolske klopi, je zasedal različne položaje v imenu Slovenskih krščanskih
demokratov (SKD) oziroma njihove naslednice, Nove Slovenije (NSi). Politično pot je začel kot
član in potem predsednik Mladih krščanskih demokratov, nato je že zarana, leta 1994, pri 20
letih, postal strankin tiskovni predstavnik. To funkcijo je opravljal naslednjih 20 let.
Leta 2000, v času vlade Andreja Bajuka, je bil vladni predstavnik za odnose z javnostmi. Nato je
postal vladni predstavnik za odnose z javnostmi v času prve vlade Janeza Janše. Ko je NSi leta
2008 izpadla iz parlamenta, je postal predstavnik za stike z javnostmi v zdravniški zbornici, v
drugi vladi Janeza Janše je bil spet PR-ovec na obrambnem ministrstvu, vrhunec politične
kariere je doživel na zadnjem kongresu NSi, ko je pod Matejem Toninom zasedel položaj
podpredsednika stranke.
Ni videti, da bi se Hajdinjak na karierni poti ukvarjal z inženirstvom, gradbeništvom ali
asfaltiranjem – če že, se recimo spozna na trženje banan. Leta 2003 je diplomiral na ljubljanski
Ekonomski fakulteti z nalogo Predvidene spremembe na trgu banan v Republiki Sloveniji ob
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vstopu v Evropsko unijo, v kateri je državo pozval, naj se pripravi na izvajanje tako imenovanega
režima uvoza, prodaje in distribucije banan (RISDB). Verjetno je tudi malce strokovno podkovan
v lokalni samoupravi, leta 2015 je recimo na Fakulteti za management magistriral z delom
Dejavniki ekonomske učinkovitosti in kakovosti življenja v slovenskih občinah.
Kaj pa Dars? In promet? Ali Hajdinjak res kaj ve o prometu in slovenskih avtocestah? Še do
nedavnega je vodil oddelek za trženje in korporativno komuniciranje v družbi T2, zadnje
sporočilo za javnost je napisal 19. junija. Tedaj je sporočil, da bo družba T2 Zdravstvenemu
domu Koper kmalu podarila reševalni motor Honda VFX1200X. Dasiravno je sporočilo delno
povezano s prometno problematiko, pa si seveda niti človek z najbujnejšo domišljijo ne bi mogel
predstavljati, da se bo Hajdinjak kmalu za tem zavihtel na čelo Darsa. In to zato, ker »ima
kompetence«, kot so minuli teden sporočili iz družbe za avtoceste.
Na položaj predsednika uprave ga je imenovala koalicija – prek svojih nadzornikov –, četudi nima
nikakršnih izkušenj iz prometa. Pred njim je denimo Dars vodil Tomaž Vidic. Ta se je kot
svetovalec uprave v Darsu zaposlil aprila 1999, tri leta pozneje ga je vlada Janeza Drnovška
imenovala za državnega sekretarja na ministrstvu za promet, kjer je bil odgovoren za področje
cest, med letoma 2004 in 2009 je bil na ministrstvu generalni direktor direktorata za ceste, nato
pa direktor projektov v Darsu.
Doslej najbolj znan primer političnega kadrovanja po osamosvojitvi je bilo imenovanje Marjana
Podobnika za direktorja Telekoma. Podobnika, tedaj še podpredsednika stranke SLS + SKD, je
na vrh Telekoma leta 2000 postavila odhajajoča vlada Andreja Bajuka. Eden izmed njegovih
največjih uspehov pri vodenju telekomunikacijske družbe pa je bil, da je zgolj v prvih treh
mesecih direktorovanja potrošil 1,5 milijona evrov za najrazličnejša sponzorstva in donacije.
Naziv najeklatantnejšega primera političnega kadrovanja lahko zdaj od Podobnika brez dvoma
prevzame Hajdinjak iz NSi. Mož seveda prihaja iz stranke, ki je v kampanjah dosledno
zagovarjala geslo: »Umaknimo politiko iz gospodarstva.«
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Delite članek
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IŠČETE ZAPOSLITEV? Avstrijsko
podjetje ponuja priložnosti čez mejo
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oglasniprispevek 14. Julij 2020 09:16 v Lokalno

Podjetje Trummer Montage & Personal GmbH, deluje na področju zaposlovanja
in posredovanja kadrov že več kot 30 let.
Smo avstrijsko podjetje z dolgoletno tradicijo in smo prisotni v več evropskih državah, našo mrežo pa
sestavlja več kot 800 podjetij, za katere skrbimo z več kot 1000 zaposlenimi.

Pisarni v Mariboru in Murski Soboti
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V Sloveniji smo na trgu kot posredovalec del prisotni že od leta 2007, naši pisarni pa se nahajata
v Mariboru in Murski Soboti. Na podlagi našega obsežnega znanja, dolgoletnih izkušenj, strokovnosti in
temeljitega poznavanja področja kadrov in zaposlovanja vam svetujemo ter pomagamo najti ustrezno in
zanimivo delovno mesto po celotni Avstriji, Nemčiji, Švici inLihtenštajnu.
Podporo vam ves čas nudijo naši kadrovski svetovalci, ki vam svetujejo v maternem jeziku ter vam
pomagajo pri iskanju ustrezne zaposlitve, so v stalnem stiku z vami in naročniki, ki preko nas iščejo
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ustrezni kader za svoja podjetja.

Koordinator med zaposlenim in naročnikom
Za vas skrbimo kot koordinator med zaposlenim in naročnikom. Z nenehno komunikacijo in postopki
usmerjenimi v rešitve, zagotavljamo optimalno sodelovanje med zaposlenimi in naročniki.
Skrbno upoštevamo vse vladne predpise in zakonska določila ter to zahtevamo tudi od poslovnih
partnerjev. Gospodarnost in primernost naših storitev zagotavljamo
z ažurnim ter specifičnim pristopom glede na situacijo in pričakovanja naših strank.
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Naše predostno področje je zagotovo gradbeništvo, sledijo mu vse ostale tehnične panoge, kakor tudi delo v
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proizvodnji. Ponujamo tudi prosta delovna mesta na področju zdravsta in inženiringa.

Cilj zadovoljna zaposleni in naročnik
Prizadevamo si najti najugodnejšo rešitev za obe strani, v skladu z našimi visokimi standardi in trgom,
ki ga sami pomagamo sooblikovati. S kakovostnimi kadrovskimi rešitvami glede na specifično potrebo,
razbremenimo svoje stranke na področju kadrovanja in jim s tem omogočamo konkurenčno prednost.
Posredujemo usposobljen in strokovno kompetenten kader z namenom ohranjanja trajnega partnerstva na
obeh straneh. Z odgovornostjo zagotavljamo našim zaposlenim socialno varnost in dolgoročno zaposlitev
preko avstrijske pogodbe, ki temelji na ustrezni kolektivni pogodbi panoge ter zajema 14 plač, ustrezen
sorazmerni delež dopusta, organizacijo bivanja in kvalitetno podporo na vseh področjih.

Mišel K., pomočnik krovca in tesarja

26

Ptujinfo.com
Država: Slovenija

14.07.2020
Torek, 09:16

Kazalo

https://ptujinfo.com/novica/lokalno/iscete-zaposli...

4/6

»Redno plačilo, delo je tako, kot se dogovorimo in dober kolektiv. Kadrovska služba se vedno
potrudi, da odgovori na vprašanja in ustreže mojim željam glede dela in drugih storitev. Zelo
sem zadovoljen s tem, da je vse v skladu z avstrijskimi zakoni, torej, da so plačane dnevnice,
božičnica in regres ter druge pravice, ki jih ima delavec zaposlen v Avstriji. Zaradi naštetih
razlogov z njimi sodelujem že dlje časa.«
Grega Š., mizar
»Zadovoljen sem s servisom in podporo. Vidi se dolgoletna aktivnost Trummerja na trgu dela,
kar omogoča sodelovanje z dobrimi podjetji in v mojem primeru tudi dolgoročno zaposlitev.«
Uroš K., pomočnik krovca
»Sodelovanje z agencijo je zelo preprosto. Hitro se da priti do dela čez mejo. Osebje je bilo zelo
prijazno in korektno pri iskanju dela, ki mi odgovarja. Verjamem, da je to najboljša firma za
tiste, ki ste marljivi in želite delati čez mejo tudi, če vaša nemščina ni popolna. Vse se da urediti
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pri Trummer agenciji.«
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Kontaktirajte nas ali obiščite v naši pisarni in z nami opravite neobvezujoč razgovor, mi pa bomo za vas

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

poiskali najboljšo možnost zaposlitve.

Trummer kadrovska agencija d.o.o.
Pisarna Maribor:
Loška ulica 13, 2000 Maribor
od ponedeljka do petka med 8. in 17. uro
Tel: +386 (0) 26 21 32 10 in +386 (0) 26 21 32 11
e-mail: team.maribor@trummer.eu
Pisarna Murska Sobota:
Ulica Štefana Kovača 16, 9000 Murska Sobota
od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro
Tel: +386 (0) 40 416 220 in +43 (0) 66481 29575
e-mail: team.murska-sobota@trummer.eu

28

Ptujinfo.com
Država: Slovenija

14.07.2020
Torek, 09:16

Kazalo

https://ptujinfo.com/novica/lokalno/iscete-zaposli...

6/6

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

Več o nas lahko preberete na naši spletni strani:www.trummer.eu
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Akcija 24 ur brez
16. 7. 2020 | Peter Tomažič
Bolezen COVID-19 nam je pokazala, da so migranti pomembni delavci v naši družbi: poskrbimo, da jih bomo
kot take tudi obravnavali

Pandemija COVID-19 je osvetlila vlogo bistvenih delavcev pri ohranjanju evropskega zdravstvenega varstva,
dobavnih verig in kmetijskih sistemov. Dolgo smo zanemarjali dejstvo, da tudi migranti, vključno z begunci,
predstavljajo pomemben delež teh delavcev. Evropa se lahko ob tem zave, kakšen je njihov prispevek k
razvoju in jim omogoči, da bodo lahko razvijali svoje sposobnosti in spretnosti, ter jim hkrati zagotovi
spoštovanje njihovih osnovnih pravic.

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

16. 7. 2020 na socialnih omrežjih 11 organizacij Karitas v Evropi poteka akcija ozaveščanja z naslovom »24 ur
brez« #24hwithout. Na ta dan si preko različnih zgodb ljudi lahko predstavljamo, kakšno bi bilo naše življenje
in družba brez delavcev migrantov. Spremljate akcijo in slovenske zgodbe na FB Skupni dom. Akcija poteka v
sklopu projekta MIND – Migracije.Povezanost.Razvoj., ki ga sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za
zunanje zadeve RS.

Kriza COVID19 je osvetlila pomen bistvenih delavcev pri spopadanju evropskih družb s pandemijo. Migranti
in begunci pa imajo, kot je v nedavni seriji raziskav Skupni dom o povezanosti migracij in
razvoja (caritas.eu/common-home-series/) poudarila mreža Karitas v Evropi, že dolgo ključno vlogo pri
ohranjanju evropskih gospodarstev v zelo raznolikih sektorjih, kot so na primer logistika, kmetijstvo,
zdravstvo, gradbeništvo, izobraževanje in znanost.
Nedavna študija Evropske komisije je pokazala, da je 13 % delavcev v zgoraj navedenih pomembnih sektorjih
Unije tujcev, pri čemer mnogi prihajajo iz držav zunaj Evrope. V nekaterih poklicih so delavci migranti,
pogosto ženske, močno zastopani, na primer pri čiščenju (25 % skupnega deleža), rudarstvu in gradbeništvu
(17 %), osebni negi (14 %), upravljanju strojev (13 %) in predelavi hrane (11 %). Med krizo COVID-19 se je
odvisnost Evrope od migrantskega dela le še povečala: v povprečju je 1 od 5 delavcev, ki predelujejo hrano v
Evropski uniji, migrant (vključno z begunci).
Pogosto ostane prikrito, da migranti, zlasti v slabo plačanih sektorjih, nimajo enakih možnosti kot domačini.
Ugotovitve slovenske raziskave Naš skupni dom so, da delavci migranti, ki v Slovenijo prihajajo večinoma iz
držav Zahodnega Balkana, igrajo pomembno vlogo pri zapolnjevanju vrzeli pomanjkanja delovno aktivne
populacije, ki nastaja zaradi staranja prebivalstva, upada števila rojstev in odhoda številnih mladih v tujino.
Tujci v Sloveniji
Konec leta 2019 je bilo v Sloveniji 99.000 delovno aktivnih tujcev, kar pomeni 11 % od vseh delovno aktivnih
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prebivalcev. Skoraj polovica jih je
bilo iz BIH (49.600), sledijo Srbija
(12.900), Kosovo (9.600), Hrvaška
(8.300), Severna Makedonija
(6.600) in Bolgarija (2.900).
Migranti v državo prinašajo delo in
veščine, prav tako pa so
pripravljeni delati v tistih sektorjih
in dejavnostih, ki zaradi nizkih
plačil in slabših pogojev dela ter
negotovosti zaposlitve, pogosto ne
pritegnejo domačih delavcev in
delavk.

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

Večina tujih delavcev pri nas
opravlja težja fizična dela v
gradbeništvu (27 %), proizvodnji,
pri reciklaži odpadkov,
vzdrževanju, varovanju, čiščenju,
prehrambni industriji in gostinstvu
ter oskrbovanju starejših in bolnih.
Že od 60-ih let 20. stoletja
pomembno prispevajo k
industrijskemu in gospodarskemu
razvoju Slovenije. Delavci
migranti, ki prispevajo tudi v naš
nacionalni sistem socialne varnosti,
so na žalost pogosto žrtve izkoriščanja in kršenja človekovih pravic.
V Avstriji je verjetneje, da migranti v primerjavi z domačini delajo v negotovih razmerah, imajo nižje plače, so
bolj izpostavljeni tveganju brezposelnosti in nimajo skoraj nobenih možnosti za poklicno napredovanje. V
kmetijskem sektorju v Italiji in Španiji, kjer se delavci običajno zaposlijo neformalno, je organizacija Caritas
Europa ugotovila, da so delavci migranti zelo ranljivi za izkoriščanje delovne sile, pogosto živijo v
pomanjkanju in imajo omejen dostop do socialne varnosti ali pa ga sploh nimajo.
Kot je razvidno iz poročil organizacije Caritas Europa, je na splošno, v primerjavi z domačimi delavci
verjetneje, da delavci migranti živijo pod pragom revščine. Covid-19 je samo še poslabšal to žalostno stanje:
ker je verjetnost, da migranti delajo v negotovih razmerah, večja, so bili ti tudi bolj izpostavljeni vplivu
ukrepov zaprtja, kot kaže napovedani upad denarnih nakazil po svetu za 23 % – tj. prihodkov, ki jih migranti
pošiljajo domov svojim družinam.
Kljub zanašanju Evrope na migrante in begunce pri ohranjanju svojih osnovnih storitev, številne evropske
države doslej še niso priznale pozitivnega vidika migracij. Čeprav so migranti dejansko pomembni za
evropska gospodarstva in družbe, Evropska unija in njene države članice zagotavljajo le malo varnih in rednih
migracijskih poti iz držav zunaj Unije, s čimer ustvarjajo pogoje za več nezakonitih prihodov.
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Tudi če državljani, ki niso iz EU, zakonito vstopijo v EU, le
stežka ohranijo dovoljenje za prebivanje zaradi zahtev, na
katere pogosto nimajo vpliva (npr. nezmožnost dokazovanja
formalne zaposlitve, negotova delovna mesta itd.). Poleg tega
se migranti po vsej Evropi (zlasti tisti, ki ne prihajajo iz
Evrope) soočajo z diskriminacijo na stanovanjskem trgu in
trgu dela ter s širšo rasno diskriminacijo. Študija v Belgiji je
pokazala, da morajo prosilci s turškimi imeni za enako stopnjo
ugodnih prijav v povprečju predložiti 44 % več prošenj za
zaposlitev kot prosilci s flamskimi imeni.
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Zato zgolj priznavanje prispevka migrantov k našim družbam
in gospodarstvom ni dovolj. Migranti in begunci prispevajo k
ohranjanju delovanja naših družb in življenj, vendar pogosto
živijo v pomanjkanju. Da bi olajšali njihovo vključevanje v
evropske družbe, moramo to krizo izkoristiti kot priložnost za
spodbujanje pravičnih politik, ki spodbujajo dostojanstvo in
pravice delavcev migrantov. V času dramatične gospodarske
krize to ne pomeni, da bi morale biti te politike dosežene na račun drugih skupin ljudi, ki se soočajo z revščino
in ranljivostjo, temveč bi bilo treba posebne potrebe migrantov in beguncev vključiti v širše družbene in
gospodarske odzive tako ustanov EU kot tudi njenih držav članic na trenutno krizo.
Mreža Caritas Europa na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj z nudenjem storitev ljudem, ki se soočajo z
revščino, poziva k politikam, ki omogočajo in krepijo vključevanje migrantov na trg dela, zlasti z
odpravljanjem diskriminacije, s spodbujanjem usposabljanja in preusmeritve na delo ter z enostavnejšim
priznavanjem pridobljenih diplom in spretnosti. EU in njene države članice bi morale okrepiti tudi
prizadevanja za boj proti diskriminaciji in ksenofobiji, in sicer s krepitvijo zakonodaje, programov in ukrepov
proti diskriminaciji in rasizmu ter o enakosti spolov, tudi na področju zaposlovanja in stanovanj. V času
napačnih informacij je prav tako pomembno vzpostaviti odgovorno javno razpravo na osnovi dejstev o
migrantih in beguncih v vseh novicah in komunikacijskih sredstvih ter zlasti v družbenih medijih.
Evropa se je pri soočanju s pandemijo odkrito zanašala na delo migrantov in jih opredelila kot vodilne delavce
v tej bitki, skupaj z mnogimi drugimi bistvenimi delavci. Čas je, da začne Evropa javno in odprto sprejemati
ter ceniti njihove spretnosti in talente ter spoštovati njihove človekove pravice vedno, ne samo takrat, kadar
potrebuje njihovo delo.
Peter Tomažič
generalni tajnik Slovenske karitas
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V lanskem letu rast prihodkov,
najbolj v predelovalnih dejavnostih
16.07.2020 | 10:26

Prihodek podjetij je bil lani v primerjavi z letom 2018 večji na
vseh področjih dejavnosti, razen v oskrbi z vodo, ravnanjem z
odplakami in odpadki ter saniranju okolja.
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Podjetja so v letu 2019 s prodajo ustvarila skupno 105,6 milijarde
evrov čistih prihodkov, kar je za 3,1 odstotka več kot v letu 2018.
Največ so k skupni rasti prispevala podjetja v predelovalnih
dejavnostih, kažejo statistični podatki Sursa.
Prihodek podjetij je bil večji kot v letu 2018 na vseh področjih
dejavnosti, razen v oskrbi z vodo, ravnanjem z odplakami in
odpadki ter saniranju okolja. Največ so k skupni rasti prispevala
podjetja v predelovalnih dejavnostih, saj je bil njihov prihodek od
prodaje za 978 milijonov evrov večji kot v letu prej.
Največjo medletno rast prihodka med dejavnostmi so imele
strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, in sicer so ustvarile
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za osem odstotkov več prihodkov oziroma 410 milijonov evrov.
Večje prihodke so beležila tudi podjetja s področja trgovine, in
sicer za 419 milijonov evrov, gradbeništva za 376 milijonov evrov
in podjetja oskrbe z električno energijo, plinom in paro za 326
milijonov evrov.
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Kaj je dom? | (foto: Evropska Karitas)

SE ZAVEDAMO PRISPEVKA MIGRANTOV V EVROPSKEM
GOSPODARSTVU?
16.07.2020, 10:22

MARJANA DEBEVEC

Pandemija Covid-19 je osvetlila vlogo bistvenih delavcev pri ohranjanju evropskega zdravstvenega
varstva, dobavnih verig in kmetijskih sistemov. Pri Karitas opozarjajo, da tudi migranti, vključno z
begunci, predstavljajo pomemben delež teh delavcev.
Karitas Evrope je danes pripravila spletno akcijo ozaveščanja z naslovom »24 ur brez«, ko
preko različnih zgodb ljudi predstavljajo, kakšno bi bilo naše življenje brez delavcev
migrantov. Že dolgo namreč igrajo ključno vlogo pri ohranjanju evropskih gospodarstev v različnih
sektorjih. Med krizo covida se je odvisnost Evrope od migrantskega dela le še povečala: v povprečju
je 1 od 5 delavcev, ki predelujejo hrano v Evropski uniji, migrant.
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Karitas pa pri tem opozarja, da migranti, zlasti v slabo plačanih sektorjih, nimajo enakih
možnosti kot domačini, pogosto tudi nimajo socialne varnosti, medtem ko so pripravljeni delati v
tistih dejavnostih, ki zaradi nizkih plačil in slabših pogojev dela, ne pritegnejo domačih delavcev in
delavk. Covid 19 je to njihovo negotovo situacijo samo še poslabšal.
Zato zgolj priznavanje prispevka migrantov k našim družbam in gospodarstvom ni dovolj,
opozarjajo pri Karitas.

»Da bi olajšali njihovo vključevanje v evropske družbe, moramo to krizo
izkoristiti kot priložnost za spodbujanje pravičnih politik, ki spodbujajo dostojanstvo in
pravice delavcev migrantov. To pa ne pomeni, da bi morale biti te politike dosežene na račun
drugih skupin ljudi, ki se soočajo z revščino in ranljivostjo, temveč bi bilo treba posebne potrebe
migrantov in beguncev vključiti v širše družbene in gospodarske odzive tako ustanov Evropske unije
kot tudi njenih držav članic na trenutno krizo«, je povedala Jane Lampe s Slovenske Karitas.
Po njenih besedah je čas, da začne Evropa ceniti spretnosti migrantov in spoštovati njihove
človekove pravice vedno in ne le takrat, kadar potrebuje njihovo delo.
OBJAVLJAMO CELOTNO IZJAVO SLOVENSKE KARITAS:
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Prispevek delavcev migrantov k razvoju Evrope in Slovenije in v času pandemije
COVID-19
Pandemija Covid-19 je osvetlila vlogo bistvenih delavcev pri ohranjanju evropskega zdravstvenega
varstva, dobavnih verig in kmetijskih sistemov. Dolgo smo zanemarjali dejstvo, da tudi migranti,
vključno z begunci, predstavljajo pomemben delež teh delavcev. Evropa se lahko ob tem zave,
kakšen je njihov prispevek k razvoju in jim omogoči, da bodo lahko razvijali svoje sposobnosti in
spretnosti, ter jim hkrati zagotovi spoštovanje njihovih osnovnih pravic. 16.7.2020 v sklopu projekta
MIND na socialnih omrežjih 11 organizacij Karitas v Evropi poteka akcija ozaveščanja z naslovom
»24 ur brez« #24hwithout, To je dan, v katerem si lahko preko različnih zgodb ljudi predstavljamo,
kakšno bi bilo naše življenje in družba brez delavcev migrantov. Spremljate akcijo in slovenske
zgodbe na FB Skupni dom.
Kriza covida-19 je osvetlila pomen bistvenih delavcev pri spopadanju evropskih družb s pandemijo.
Migranti in begunci pa imajo, kot je v nedavni seriji raziskav Skupni dom o povezanosti migracij in
razvoja (caritas.eu/common-home-series/) poudarila mreža Karitas v Evropi, že dolgo ključno vlogo
pri ohranjanju evropskih gospodarstev v zelo raznolikih sektorjih, kot so na primer logistika,
kmetijstvo, zdravstvo, gradbeništvo, izobraževanje in znanost. Nedavna študija Evropske komisije je
pokazala, da je 13 % delavcev v zgoraj navedenih pomembnih sektorjih Unije tujcev, pri čemer
mnogi prihajajo iz držav zunaj Evrope. V nekaterih poklicih so delavci migranti, pogosto ženske,
močno zastopani, na primer pri čiščenju (25 % skupnega deleža), rudarstvu in gradbeništvu (17
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%), osebni negi (14 %), upravljanju strojev (13 %) in predelavi hrane (11 %). Med krizo covida se
je odvisnost Evrope od migrantskega dela le še povečala: v povprečju je 1 od 5 delavcev, ki
predelujejo hrano v Evropski uniji, migrant (vključno z begunci).
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Pogosto ostane prikrito, da migranti, zlasti v slabo plačanih sektorjih, nimajo enakih možnosti kot
domačini. Ugotovitve slovenske raziskave Naš skupni dom so, da delavci migranti, ki v Slovenijo
prihajajo večinoma iz držav Zahodnega Balkana, igrajo pomembno vlogo pri zapolnjevanju vrzeli
pomanjkanja delovno aktivne populacije, ki nastaja zaradi staranja prebivalstva in odhoda številnih
mladih v tujino. Migranti v državo prinašajo delo in veščine, prav tako pa so pripravljeni delati v
tistih sektorjih in dejavnostih, ki zaradi nizkih plačil in slabših pogojev dela ter negotovosti
zaposlitve, pogosto ne pritegnejo domačih delavcev in delavk. Največ jih je zaposlenih v nekaterih
najbolj ključnih sektorjih industrijske dejavnosti, to je v gradbeništvu, kateremu sledita proizvodnja
ter prevozništvo in skladiščenje. Že od 60-ih let 20. stoletja pomembno prispevajo k industrijskemu
in gospodarskemu razvoju Slovenije. Delavci migranti, ki prispevajo tudi v naš nacionalni sistem
socialne varnosti, so na žalost pogosto žrtve izkoriščanja in kršenja človekovih pravic. Več o tem v
slovenski publikaciji Naš skupni dom.
V Avstriji je na primer na splošno verjetneje, da migranti v primerjavi z domačini delajo v negotovih
razmerah, imajo nižje plače, so bolj izpostavljeni tveganju brezposelnosti in nimajo skoraj nobenih
možnosti za poklicno napredovanje. V kmetijskem sektorju v Italiji in Španiji, kjer se delavci
običajno zaposlijo neformalno, je organizacija Caritas ugotovila, da so delavci migranti zelo ranljivi
za izkoriščanje delovne sile, pogosto živijo v pomanjkanju in imajo omejen dostop do socialne
varnosti ali pa ga sploh nimajo. Kot je razvidno iz poročil organizacije Caritas Europsa, je na splošno
v primerjavi z domačimi delavci verjetneje, da delavci migranti živijo pod pragom revščine. Covid-19
je samo še poslabšal to žalostno stanje: ker je verjetnost, da migranti delajo v negotovih razmerah,
večja, so bili ti tudi bolj izpostavljeni vplivu ukrepov zaprtja, kot kaže napovedani upad denarnih
nakazil po svetu za 23 % – tj. prihodkov, ki jih migranti pošiljajo domov svojim družinam.
Kljub zanašanju Evrope na migrante in begunce pri ohranjanju svojih osnovnih storitev, številne
evropske države doslej še niso priznale pozitivnega vidika migracij. Čeprav so migranti dejansko
pomembni za evropska gospodarstva in družbe, Evropska unija in njene države članice zagotavljajo
le zelo malo varnih in rednih migracijskih poti iz držav zunaj Unije, s čimer ustvarjajo pogoje za več
nezakonitih prihodov. Tudi če državljani, ki niso iz EU, zakonito vstopijo v EU, le stežka ohranijo
dovoljenje za prebivanje zaradi zahtev, na katere pogosto nimajo vpliva (npr. nezmožnost
dokazovanja formalne zaposlitve, negotova delovna mesta itd.). Poleg tega se migranti po vsej
Evropi (zlasti tisti, ki ne prihajajo iz Evrope) soočajo z diskriminacijo na stanovanjskem trgu in trgu
dela ter s širšo rasno diskriminacijo. Študija v Belgiji je pokazala, da morajo prosilci s turškimi imeni
za enako stopnjo ugodnih prijav v povprečju predložiti 44 % več prošenj za zaposlitev kot prosilci s
flamskimi imeni.
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Zato zgolj priznavanje prispevka migrantov k našim družbam in gospodarstvom ni dovolj. Migranti
in begunci prispevajo k ohranjanju delovanja naših družb in življenj, vendar pogosto živijo v
pomanjkanju. Da bi olajšali njihovo vključevanje v evropske družbe, moramo to krizo izkoristiti kot
priložnost za spodbujanje pravičnih politik, ki spodbujajo dostojanstvo in pravice delavcev
migrantov. V času dramatične gospodarske krize to ne pomeni, da bi morale biti te politike
dosežene na račun drugih skupin ljudi, ki se soočajo z revščino in ranljivostjo, temveč bi bilo treba
posebne potrebe migrantov in beguncev vključiti v širše družbene in gospodarske odzive tako
ustanov EU kot tudi njenih držav članic na trenutno krizo.
Mreža Caritas Europa na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj z nudenjem storitev ljudem, ki se
soočajo z revščino, poziva k politikam, ki omogočajo in krepijo vključevanje migrantov na trg dela,
zlasti z odpravljanjem diskriminacije, s spodbujanjem usposabljanja in preusmeritve na delo ter z
enostavnejšim priznavanjem pridobljenih diplom in spretnosti. EU in njene države članice bi morale
okrepiti tudi prizadevanja za boj proti diskriminaciji in ksenofobiji, in sicer s krepitvijo zakonodaje,
programov in ukrepov proti diskriminaciji in rasizmu ter o enakosti spolov, tudi na področju
zaposlovanja in stanovanj. V času napačnih informacij je prav tako pomembno vzpostaviti
odgovorno javno razpravo na osnovi dejstev o migrantih in beguncih v vseh novicah in
komunikacijskih sredstvih ter zlasti v družbenih medijih.

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

Evropa se je pri soočanju s pandemijo odkrito zanašala na delo migrantov in jih opredelila kot
vodilne delavce v tej bitki, skupaj z mnogimi drugimi bistvenimi delavci. Čas je, da začne Evropa
javno in odprto sprejemati ter ceniti njihove spretnosti in talente ter spoštovati njihove človekove
pravice vedno, ne samo takrat, kadar potrebuje njihovo delo.
Peter Tomažič
generalni tajnik Slovenske karitas
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Postopek pridobivanja

gradbenega dovoljenja
z novim zakonom
\s

7

7

•

v

•

se daljši
Avtorica:

Nina Šprohar
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Predpise si vsak razlaga po svoje, sodne prakse
še ni. Pridobivanje

stransko udeležbo, sledi izvedba
ustne

gradbenega dovoljenja je še

obravnave. Investitor se lah-

ko temu izogne, če predloži

bolj zamudno kot prej; na upravnih enotah opa-

strank, da se strinjajo z nameravano gradnjo.

žajo, da so se podaljšali predvsem postopki v za-

no navesti

devah s stranskimi udeleženci.

A

tem

pri

ter njegovega

avtorja. V

pridobivanja grad-

benega dovoljenja v Sloveniji

še zdaleč ni preprost, potreb-

*

primer: postopek

*

dovoljenja po korakih

na

Upravni

enoti Grosuplje,

komunalni priključki.

Upravna

6.

enota

nato

najprej

po

kora-

Na

UE

Grosuplje

glavne težave pri

vsebinski pregled vloge:

..

so

izdaji gradbenega

pomanjkljivi projekti DGD.
ne vsebujejo dokazil o

mljišč oziroma služnosti) ali pa niso
pridobljena vsa

se investitorja pozove na dopolnitev.

o kateri

Če

potrebna

mnenja.

Poleg tega projektna dokumentacija
DGD

je vloga vsebinsko nepopolna,

8. Če

opažajo, da

pravici graditi (torej o lastništvu ze-

je pravica do gradnje izkaza-

Če

varstveni pasovi
«

Kje se največkrat zaplete v praksi?

»Ti velikokrat

7.

sledi

izdaja gradbenega dovoljenja.

pravico do gradnje, v skladu

s 35.

lahko

dni časa.

po vsem naštetem

dovoljenja

1. Investitor najprej izbere parcelo,

velikokrat ni izdelana v skladu z

določili pravilnika o projektni

doku-

mentaciji,« pojasnjujejo. Kot dodajajo,

dopolni, se v

na področju gradnje poleg vsega ome-

pove, ali je par-

skladu z določili 42. člena gradbene-

njenega obstaja tudi večna težava raz-

cela zazidljiva, kakšni so varstveni

ga zakona šteje, da je vlogo umaknil.

ličnega tolmačenja predpisov oz. poj-

na občini pridobi

informacijo. Ta mu

lokacijsko
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čle-

35.

skladnost z OPN, potrebna mnenja,

pojasnili

kih konkreten postopek poteka tako:

*

s

Šele

preveri formalno popolnost, torej

na, sledi

kot so nam

v skladu

členom gradbenega zakona.

pridobivanja gradbenega

V splošnem,

gradbenega zakona na parceli

potekajo

primerom drugačna.

Konkreten

do gradnje

nom

gradnje in na parcelah, po katerih

nih je veliko korakov, v praksi pa je
konkretna situacija lahko z vsakim

vica

10.

50

DGD

primeru

obravnave

investitor izgubi tudi
a

morajo toč-

številko in datum

izvedbe ustne

Postopek

izjave

ta vloge

v roku

ne

vse-

mov, saj si jih nemalokrat vsak tolmači

ga prostorskega načrta (OPN) glede

binsko popolna, sledi obvešča-

po svoje. Sodna praksa v zvezi z novim

same gradnje. To so vse relevantne

nje

informacije, potrebne za
dokumentacije za

izdelavo

si

9.

Ko

je vloga

formalno

in

stranskih udeležencev (npr.

mejašev) o postopku. Če prijavijo

gradbenim zakonom,

ki bi poenotila

prakso pri odločanju, še ne obstaja.

pridobitev grad-

benega dovoljenja (DGD). Običajno
zatem sledi odkup parcele.

»

2. Investitor

izdelavo

DGD.

izbere projektanta za
Isti projektant je obi-

čajno tudi njegov pooblaščenec v

upravnem postopku.
*

3.

Projektant glede na poizvedbe

določi priključna mesta komunalne
infrastrukture in trase komunalnih
vodov

in

začne pridobivanje služ-

nosti. Odvisno od dogovora projektant pridobi tudi vsa potrebna
mnenja pristojnih mnenjedajalcev,
čeprav to lahko stori
sam; enako velja

-

A.

tudi investitor

za služnosti.

Projektant izdela

DGD

z vsemi

sestavinami.
m

5. Vloga za gradbeno dovoljenje se

vloži na predpisanem obrazcu. Obvezna

priloga sta dva izvoda

Ob vložitvi mora biti izkazana

DGD.
pra-
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novim zakonom so

Z

gradbenega zakona delno nejasne,

postopki še daljši
Na

ve

UE

zato

Domžale pa pravijo, da teža-

predstavljajo predvsem vsebinske

se

gradbeni postopki občutno

podaljšujejo,

gradbeni

pridobiti; če ne drugače, pa z

mora

znih določb v prostorskih izvedbenih

izvedencem.

»A

dovoljevanja gradnje,« verjame-

jo na

UE

Domžale.

zakon

upravno enoto zavezuje, da mnenje

nejasnosti in nedorečenosti posame-

Čemu gre pripisat dolgotrajnost
gradbenih postopkov?

v postopku ga uprav-

»Predvsem nepopolnim in nepra-

ni nujno dolžna upoštevati,

vilno izdelanim projektnim dokumen-

službami v po-

zoper neupoštevanje mnenja pa se

tacijam. Zato na upravni enoti v izbolj-

sameznih občinah. »Težave rešujemo

občina (mnenjedajalec) ne more pri-

šanje tega stanja vlagamo

predvsem z uspešnim sodelovanjem z

tožiti,« razložijo, kje nastajajo težave.

energije

aktih,

ki zahtevajo

komuni-

kajti

ku

sprotno

kacijo s strokovnimi

na enota

neuradnimi razgovori z nosilci večjih

občinami v smislu skupnih analiz aktualnih prostorskih aktov na skupnih

Poudarijo

ni

postopki

»Sedanja

da

gradbe-

so

uveljavitvi

novega

ureditev v gradbenem

po kateri so mnenja nado-

zakonu,

pa,

po

naložb in drugimi investitorji ter pro-

»Sedanja ureditev je slaba«

sestankih s predstavniki občinskih
uprav,« dodajajo.

ogromno

in pozornosti, predvsem z

mestila prejšnja

in

mnenja tudi

obvezna

soglasja

niso več

sestavni

jektanti že pred vložitvijo zahtevka,«
odgovarjajo
Kot

na

UE

Domžale.

dodajajo, v takih neuradnih raz-

govorih večkrat sodelujejo še mnenje-

po

del projektne dokumentacije, je po

dajalci in občine kot načrtovalci pro-

prejšnjem zakonu o graditvi objektov

slaba. Pridobivanje

storskih ureditev. Od teh predhodnih

posledično

razgovorov s projektanti in investitorji

gradbenega zakona še

(ZGO-1).

»Predvsem so

daljši kot

podaljšali

se

našem mnenju
projektnih

postopki v zadevah s stranskimi ude-

soglasij

leženci. Ti so zaradi nove ureditve

rala

v

skoraj dvakrat daljši kot po prejšnji

ureditvi v ZGO-1,« opažajo.

besedah v

dokumentacije za pridobitev mnenj

občine o

ce,

pa je namreč po njihovih

soglasja (razen mnenje

predhodno seznanitvijo oseb, ki

bi

in

po vsebini mo-

precejšnji meri odvisna večja kakovost

Mnenja

izpol-

bi

biti sestavni del projektiranja.

gradbenem zakonu v zvezi z obvezno

njujejo pogoje za stranske udeležen-

pogojev

(mnenj)

oz.

skladnosti gradnje s PIA)

morala

biti

obvezni

sestavni

del projektne dokumentacije in

za

upravni organ zavezujoča v postop-

in gradbenega dovoljenja

ter hitrejše

vodenje konkretnih postopkov po tem,
ko

stranke dejansko vložijo vloge za

izdajo gradbenih dovoljenj.

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

Spremenila se je vloga občin

zakon o graditvi objektov

Prejšnji
je resda

določal vključitev občine v

gradbene postopke, a le v primerih, če
so

svojo

enoti

po

udeležbo priglasile upravni
predpisanem postopku. »Ta

ureditev sodelovanja občine v gradbenih postopkih je zdaj drugačna,«
trdijo na UE
31.

Domžale. Razlog za to je

člen zakona,

pisano, da

je pred-

v katerem

občina mnenjedajalec

je

glede skladnosti s prostorskimi izved-

benimi akti (PIA).
»Naše
prejšnja

stališče

je,

ureditev bolj

da

je

bila

primerna,

in

predlagamo, da se jo dolgoročno spet
predpiše v gradbeni zakon tako,

da so

občine v gradbenih postopkih vedno
stranke.

Po

sedanji ureditvi

ni zavezujoče

za

UE

pri

mnenje

dovoljevanju

gradnje, občina pa

npr. zoper odloči-

enote

brez upoštevanja

tev upravne
tovrstnega

občinskega mnenja nima

možnosti pritožbe,« utemeljujejo.
Po

cer

njihovih opažanjih so

določbe

3.

odstavka

31.

tudi sičlena
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Splošno

Bolezen COVID-19 nam je pokazala, da
so migranti pomembni delavci v naši
družbi: poskrbimo, da jih bomo kot take
tudi obravnavali

Pandemija COVID-19 je osvetlila vlogo bistvenih delavcev pri ohranjanju evropskega
zdravstvenega varstva, dobavnih verig in kmetijskih sistemov. Dolgo smo zanemarjali dejstvo, da
tudi migranti, vključno z begunci, predstavljajo pomemben delež teh delavcev. Evropa se lahko
ob tem zave, kakšen je njihov prispevek k razvoju in jim omogoči, da bodo lahko razvijali svoje
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sposobnosti in spretnosti, ter jim hkrati zagotovi spoštovanje njihovih osnovnih pravic. 16. 7. 2020
na socialnih omrežjih 11 organizacij Karitas v Evropi poteka akcija ozaveščanja z naslovom »24
ur brez« #24hwithout. Na ta dan si preko različnih zgodb ljudi lahko predstavljamo, kakšno bi
bilo naše življenje in družba brez delavcev migrantov. Spremljate akcijo in slovenske zgodbe na
FB Skupni dom. Akcija poteka v sklopu projekta MIND – Migracije.Povezanost.Razvoj., ki ga
sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve RS.
Kriza COVID19 je osvetlila pomen bistvenih delavcev pri spopadanju evropskih družb s pandemijo.
Migranti in begunci pa imajo, kot je v nedavni seriji raziskav Skupni dom o povezanosti migracij in
razvoja (caritas.eu/common-home-series/) poudarila mreža Karitas v Evropi, že dolgo ključno vlogo pri
ohranjanju evropskih gospodarstev v zelo raznolikih sektorjih, kot so na primer logistika, kmetijstvo,
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zdravstvo, gradbeništvo, izobraževanje in znanost. Nedavna študija Evropske komisije je pokazala, da je
13 % delavcev v zgoraj navedenih pomembnih sektorjih Unije tujcev, pri čemer mnogi prihajajo iz
držav zunaj Evrope. V nekaterih poklicih so delavci migranti, pogosto ženske, močno zastopani, na
primer pri čiščenju (25 % skupnega deleža), rudarstvu in gradbeništvu (17 %), osebni negi (14 %),
upravljanju strojev (13 %) in predelavi hrane (11 %). Med krizo COVID-19 se je odvisnost Evrope od
migrantskega dela le še povečala: v povprečju je 1 od 5 delavcev, ki predelujejo hrano v Evropski uniji,
migrant (vključno z begunci).

Pogosto ostane prikrito, da migranti, zlasti v slabo plačanih sektorjih, nimajo enakih možnosti kot
domačini. Ugotovitve slovenske raziskave Naš skupni dom so, da delavci migranti, ki v Slovenijo
prihajajo večinoma iz držav Zahodnega Balkana, igrajo pomembno vlogo pri zapolnjevanju vrzeli
pomanjkanja delovno aktivne populacije, ki nastaja zaradi staranja prebivalstva, upada števila rojstev in
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odhoda številnih mladih v tujino. Konec leta 2019 je bilo v Sloveniji 99.000 delovno aktivnih tujcev, kar
pomeni 11 % od vseh delovno aktivnih prebivalcev. Skoraj polovica jih je bilo iz BIH (49.600), sledijo
Srbija (12.900), Kosovo (9.600), Hrvaška (8.300), Severna Makedonija (6.600) in Bolgarija (2.900).
Migranti v državo prinašajo delo in veščine, prav tako pa so pripravljeni delati v tistih sektorjih in
dejavnostih, ki zaradi nizkih plačil in slabših pogojev dela ter negotovosti zaposlitve, pogosto ne
pritegnejo domačih delavcev in delavk. Večina tujih delavcev pri nas opravlja težja fizična dela v
gradbeništvu (27 %), proizvodnji, pri reciklaži odpadkov, vzdrževanju, varovanju, čiščenju, prehrambni
industriji in gostinstvu ter oskrbovanju starejših in bolnih. Že od 60-ih let 20. stoletja pomembno
prispevajo k industrijskemu in gospodarskemu razvoju Slovenije. Delavci migranti, ki prispevajo tudi v
naš nacionalni sistem socialne varnosti, so na žalost pogosto žrtve izkoriščanja in kršenja človekovih
pravic.
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V Avstriji je verjetneje, da migranti v primerjavi z domačini delajo v negotovih razmerah, imajo nižje
plače, so bolj izpostavljeni tveganju brezposelnosti in nimajo skoraj nobenih možnosti za poklicno
napredovanje. V kmetijskem sektorju v Italiji in Španiji, kjer se delavci običajno zaposlijo neformalno,
je organizacija Caritas Europa ugotovila, da so delavci migranti zelo ranljivi za izkoriščanje delovne
sile, pogosto živijo v pomanjkanju in imajo omejen dostop do socialne varnosti ali pa ga sploh nimajo.
Kot je razvidno iz poročil organizacije Caritas Europa, je na splošno, v primerjavi z domačimi delavci
verjetneje, da delavci migranti živijo pod pragom revščine. Covid-19 je samo še poslabšal to žalostno
stanje: ker je verjetnost, da migranti delajo v negotovih razmerah, večja, so bili ti tudi bolj izpostavljeni
vplivu ukrepov zaprtja, kot kaže napovedani upad denarnih nakazil po svetu za 23 % – tj. prihodkov, ki
jih migranti pošiljajo domov svojim družinam.
Kljub zanašanju Evrope na migrante in begunce pri ohranjanju svojih osnovnih storitev, številne
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evropske države doslej še niso priznale pozitivnega vidika migracij. Čeprav so migranti dejansko
pomembni za evropska gospodarstva in družbe, Evropska unija in njene države članice zagotavljajo le
malo varnih in rednih migracijskih poti iz držav zunaj Unije, s čimer ustvarjajo pogoje za več
nezakonitih prihodov. Tudi če državljani, ki niso iz EU, zakonito vstopijo v EU, le stežka ohranijo
dovoljenje za prebivanje zaradi zahtev, na katere pogosto nimajo vpliva (npr. nezmožnost dokazovanja
formalne zaposlitve, negotova delovna mesta itd.). Poleg tega se migranti po vsej Evropi (zlasti tisti, ki
ne prihajajo iz Evrope) soočajo z diskriminacijo na stanovanjskem trgu in trgu dela ter s širšo rasno
diskriminacijo. Študija v Belgiji je pokazala, da morajo prosilci s turškimi imeni za enako stopnjo
ugodnih prijav v povprečju predložiti 44 % več prošenj za zaposlitev kot prosilci s flamskimi imeni.
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Zato zgolj priznavanje prispevka migrantov k našim družbam in gospodarstvom ni dovolj. Migranti in
begunci prispevajo k ohranjanju delovanja naših družb in življenj, vendar pogosto živijo v pomanjkanju.
Da bi olajšali njihovo vključevanje v evropske družbe, moramo to krizo izkoristiti kot priložnost za
spodbujanje pravičnih politik, ki spodbujajo dostojanstvo in pravice delavcev migrantov. V času
dramatične gospodarske krize to ne pomeni, da bi morale biti te politike dosežene na račun drugih
skupin ljudi, ki se soočajo z revščino in ranljivostjo, temveč bi bilo treba posebne potrebe migrantov in
beguncev vključiti v širše družbene in gospodarske odzive tako ustanov EU kot tudi njenih držav članic
na trenutno krizo.
Mreža Caritas Europa na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj z nudenjem storitev ljudem, ki se soočajo z
revščino, poziva k politikam, ki omogočajo in krepijo vključevanje migrantov na trg dela, zlasti z
odpravljanjem diskriminacije, s spodbujanjem usposabljanja in preusmeritve na delo ter z enostavnejšim
priznavanjem pridobljenih diplom in spretnosti. EU in njene države članice bi morale okrepiti tudi
prizadevanja za boj proti diskriminaciji in ksenofobiji, in sicer s krepitvijo zakonodaje, programov in
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ukrepov proti diskriminaciji in rasizmu ter o enakosti spolov, tudi na področju zaposlovanja in
stanovanj. V času napačnih informacij je prav tako pomembno vzpostaviti odgovorno javno razpravo na
osnovi dejstev o migrantih in beguncih v vseh novicah in komunikacijskih sredstvih ter zlasti v
družbenih medijih.
Evropa se je pri soočanju s pandemijo odkrito zanašala na delo migrantov in jih opredelila kot vodilne
delavce v tej bitki, skupaj z mnogimi drugimi bistvenimi delavci. Čas je, da začne Evropa javno in
odprto sprejemati ter ceniti njihove spretnosti in talente ter spoštovati njihove človekove pravice vedno,
ne samo takrat, kadar potrebuje njihovo delo.
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Dosedanji Predsednik Hrvaške Vlade Plenković Bo Na Podlagi
Volilnega Rezultata Ostal Premier Tudi V Novem Mandatu
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Avtor: Urednik

Posodobljeno: 16. Jul 2020

POLITIKA

SVET

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je danes na podlagi izidov parlamentarnih volitev, ki so potekale 5.
julija, podelil mandat za sestavo nove vlade dosedanjemu hrvaškemu premierju Andreju Plenkoviću.
Ustanovna seja novega sklica sabora je napovedana za 22. julij. Dan zatem naj bi poslanci potrdili tudi
novo hrvaško vlado.

Po srečanju s Plenkovićem je Milanović na novinarski konferenci poudaril, da je Plenković prinesel 76 podpisov
poslancev, ki so bili izvoljeni na volitvah 5. julija. Ocenil je, da bo podpora najmanjše možne saborske večine 76
poslancev v 151-članskem parlamentu verjetno zadostovala za izvajanje štiriletnega mandata nove vlade.
Plenković se je zahvalil za zaupani mandat in napovedal, da bo ustanovna seja desetega sklica hrvaškega
parlamenta prihodnjo sredo. Pričakuje, da bo saborska večina dan kasneje potrdila tudi njegovo drugo vlado, ki bo
15. vlada po osamosvojitvi države. Že s prve seje nove vlade pa bodo v parlamentarni postopek poslali zakon o
popotresni obnovi Zagreba, je napovedal.
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Mandatar za sestavo nove vlade je še potrdil, da bo nova vlada imela 16 ministrstev, kar je štiri manj kot
dosedanja. Načrtuje štiri podpredsednike vlade, med katerimi bosta dosedanja podpredsednika ter ministra za
notranje zadeve in ﬁnance Davor Božinović in Zdravko Marić.
Podpredsednik vlade bo tudi dosedanji minister za veterane Tomo Medved, pa tudi predstavnik koalicijskih
partnerjev nove vlade, poslancev narodnih manjšin, Boris Milošević, ki prihaja iz vrst srbske manjšine. Imena
ostalih ministrov bo objavil v ponedeljek, ko jih bo predstavil na seji vrha vladajoče stranke HDZ, je dejal.
Plenković je potrdil, da bo večina ministrstev ostala. Združili pa bodo ministrstva za pravosodje in upravo, kot
tudi za gradbeništvo in prostorsko ureditev z dosedanjim ministrstvom za državno premoženje. Ministrstvu za
delo in pokojninski sistem nameravajo pridružiti resor socialne politike. Ministrstvo za gospodarstvo pa bo
postalo ministrstvo za gospodarstvo in trajnostni razvoj ter bo med drugim vključevalo tudi varovanje okolja.
Izpostavil je, da bo ministrstvo za kulturo v novi vladi postalo ministrstvo za kulturo in medije, dosedanje
ministrstvo za turizem pa bo po novem ministrstvo za turizem in šport. Sektorja demograﬁje in mladih
nameravajo združiti v enem izmed štirih glavnih vladnih uradov.
Plenković je poudaril, da bo manjša vlada bolj enostavna za upravljanje, kot je bila dosedanja ter da bo imel več
časa za posvečanje posameznim ministrstvom, ko jih bo 16 namesto dosedanjih 20. Povedal je, da bo nekoliko
manj državnih uradnikov, ker ne bodo več imeli pomočnikov ministrov temveč direktorje, ki ne bodo imeli statusa
državnih uradnikov. Čeprav je racionalizacija delovnih mest eden od ciljev njegove vlade, pa ni treba pričakovati,
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da bo manj ministrstev avtomatično pomenilo krčenje števila vladnih uslužbencev, je še povedal.
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Stanovanjski gradbeni projekti pod
Kolektorjevim okriljem
Že nekaj let na področju visokih gradenj Kolektor Gradbeništvo gradi tudi večstanovanjske
objekte, ki jih odlikujejo kakovostna izvedba ter praktičen in sodoben dizajn. Njihova dodana
vrednost je tudi posluh za želje in pričakovanja naročnikov.
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Belle vie Tivoli; fotograﬁje: Izidor Farič

Stanovanjski kompleks Belle vie Tivoli: 195 stanovanj različnih velikosti – od garsonjer do petsobnih
stanovanj z okoli 200 m² površine na ozelenelih strešnih terasah ter 6 poslovnih prostorov. Skupni atrij z
2300 m² je parkovno urejen, dostopen prek pasaž na vogalih kompleksa in v nočnem času zaprt z
dvoriščnimi vrati.
Večstanovanjski kompleks Med češnjami v Črnučah: soseska je zasnovana kot oblikovno in
funkcionalno zaključena enota, sestavljena iz sedmih med seboj sorodnih stanovanjskih enot. Razlike
med objekti nastajajo v ritmu okenskih odprtin, vsi objekti pa so povezani s skupno enoetažno garažo.
Posamezna enota je velikosti P+4 nadstropja, v enoti je od 20 do 27 stanovanj.
Stanovanjski kompleks Brinje Kozina: naselje je sestavljeno iz šestih premišljeno zasnovanih blokov,
s parkirnimi prostori pod naseljem, ki so izvedeni v konstrukcijsko zelo zahtevnem kraškem terenu.
Obsega 144 stanovanj različnih velikosti, od garsonjer do 3,5-sobnih stanovanj.
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Majske poljane: Gradnja je razdeljena v dve fazi. Pri gradnji prve faze je predvidena izvedba
armiranobetonskega dela skeletne konstrukcije. V prvi stolpnici je predvidenih 73 stanovanj, ki bodo
zaključena v prvi polovici leta 2021.
Rezidenca Masarykova: rezidenca se bo nahajala ob Masarykovi cesti v samem centru Ljubljane.
Soseska bo obsegala 85 stanovanjskih enot in 80 parkirnih mest v garaži.
Koseško Okno: soseska je načrtovana na lokaciji obstoječega Mercatorja Koseze. Na površini 9.600
m² gradbene parcele bo 94 stanovanj in 322 parkirnih mest v garaži.
Več v reviji Gradbenik 7-8 2020
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Zavod za gradbeništvo zanika nezakonito izdajanje
tehničnih soglasij
16.07.2020 15:08

Ljubljana, 16. julija (STA) - Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) se je danes odzval
na sredino novinarsko konferenco več nevladnih organizacij, ki so mu očitale
nezakonito izdajanje Slovenskih tehničnih soglasij (STS). Očitke so v zavodu označili
za "lažne in zavajajoče" in zatrdili, da se STS izdajajo v skladu z zakonodajo.
Slovenija na področju ravnanja z odpadki ni samozadostna, saj velik del odpadkov
izvažamo v tujino. To ni zgolj neekonomično, temveč tudi okoljsko sporno in neetično, so
poudarili v ZAG. "Takšni praksi smo v Sloveniji priča že vrsto let in to kljub temu, da smo se
kot država v številnih dokumentih zavezali h krožnemu gospodarstvu. Eden izmed
osnovnih ciljev krožnega gospodarstva je ravno predelava odpadkov v nove materiale, ki jih
lahko ponovno uporabimo, predvsem v gradbeništvu," so izpostavili.
Ravno s tem namenom ZAG izdaja STS. V STS je opisano, kako naj se posamezen
odpadek reciklira v gradbeni proizvod, ki bo imel primerne tehnične lastnosti, ki bo trajen in
ne bo obremenjeval okolja. "STS se nikakor ne izdajajo nezakonito, kakor trdijo določeni
posamezniki, temveč v skladu s slovensko zakonodajo, konkretneje na podlagi 9. člena
zakona o gradbenih proizvodih in pooblastila ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo," so navedli.
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Ob tem so stopili v bran načrtovanim spremembam uredbe o odpadkih. Te so po njihovem
potrebne, da bi v prihodnje krožno gospodarstvo v Sloveniji lahko v polnosti zaživelo, hkrati
pa predlog ministrstva za okolje in prostor ohranja vse obstoječe varovalne mehanizme,
zatrjujejo.
Predlog prinaša bolj jasna pravila za predelavo tistih odpadkov, za katere doslej še ni meril
za prenehanje pravnega statusa odpadka na ravni EU ali Slovenije. Za vse tovrstne
odpadke bi v primeru sprejema predloga uredbe veljal princip presoje za vsak primer
posebej.
Na ZAG so poudarili, da bo tako presojo lahko opravila zgolj neodvisna stroka in nikakor ne
posamezno podjetje, ki želi predelovati odpadke. Dodali so še, da je STS samo eden od
dokumentov, potrebnih za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. "Zato menimo, da predlog
nove uredbe ohranja visoko raven varovanja okolja, ki se v primerjavi z obstoječo ureditvijo
gotovo ne znižuje, hkrati pa omogoča, da bo več nenevarnih odpadkov predelanih v
Sloveniji in ne izvoženih v tujino," so navedli.
Društvo Eko krog, Šaleško Eko gibanje ter Ljudska iniciativa Moravče so v sredo opozorili
na predlagane spremembe uredbe o odpadkih, ki se nanašajo na prenehanje statusa
odpadka. Poudarili so, da se v primeru sprejetja sprememb vsebnosti nevarnih snovi v
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gradbenih materialih iz odpadkov ne bodo merile v vhodnih materialih in produktih, pač pa
samo v izlužkih, in še to zgolj v tla, ne pa tudi v vode.
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Opozorili so tudi, da zakon o gradbenih proizvodih določa zahteve za gradbene proizvode,
za katere še ni harmoniziranih evropskih tehničnih zahtev. Z omejitvijo na zgolj nekatere
gradbene proizvode se v takih primerih lahko podeli slovensko tehnično soglasje, so
trenutno stanje opisali okoljevarstveniki. "Čeprav med njimi ni področja agregatov, je Zavod
za gradbeništvo Slovenije zanje v preteklih letih nezakonito izdal 29 soglasij," so poudarili.
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Kaj pravi statistika?
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po poročanju Statističnega urada RS (SURS) za 12 odstotnih točk višja kot maja 2020, glede na junij 2019 pa je
2020

bila za

odstotnih točk nižja, hkrati pa je bila za 2 odstotni
točki nižja od dolgoletnega povprečja.

načrtovanih

v aprilu, in za 38 % manjša

od površine

tistih, ki so bile načrtova-

ne v maju 2019,« še

25

gradbenimi

Z

v maju

V

maju

stavbe, kar je

dovoljenj več
gradbenimi

podatkih

stavb,

250

stavbe.

SURS

merila
23

2020.

namembnosti.

Med

predvidenih

voljenji, izdanimi

voljenj za

dovoljenj, izdanih

jih je bilo

novogradnje,

1

%

99 %

pa za

Število

gradbenih

novogradnje je

kot v aprilu (predvsem

Celotna po-

jega

števila

stavb
nekaj

bo po
več

kot

površine

z gradbenimi

do-

v aprilu 2020.

izdanih

ljenj za novogradnjo
in

manjših

za

16

gradbenih

večja

od

dovo-

enostanovanjskih

kot v maju

2019.

stavb)

površine

in

Površina

v maju načrtovanih novogradenj
29 %

do-

zaradi več-

nestanovanjskih

% nižje

v
za

bilo za 126 %

višje

izdanih

izdanih

spremembo

za

več od

%

gradbenih

»Od

maju 2020,

gradbenih

največ

bilo

načrtovanih

m 2 , kar je

93.000

izdanih

dovoljenj za

dovoljenji za stanovanj-

enostanovanjske
vseh

bilo

v aprilu

kot

jih je

ske stavbe

vršina

je

2020

gradbenih

448

boža

novogradenj,

2020, je predvidenih

gradenj

več

je bilo
jih je

navaja SURS.

dovoljenji, izdanimi

v aprilu

in

2020,
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