Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 22. 5. 2020
Število objav: 27
Internet: 25
Tisk: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 3
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 24
Inženirski dan: 0

Naslov

Infektologinja bo spregovorila o stanju v Sloveniji

Zaporedna št.
1

Medij

Slovenskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 5. 2020

Stran v zbirki:
11

Avtor

T. V.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...infektologinja Mojca Matičič z Infekcijske klinike UKC Ljubljana in vladni govorec Jelko Kacin. Vizjak je povedal, da je
bil padec v gradbeništvu v Sloveniji med največjimi v EU. Ker ima gradbeništvo velike multiplikativne učinke na ostale
storitvene sektorje, zato je ključno, da po sprejetju zakona za odpravo ovir pri izvedbi investicij,...

Naslov

Vlada pripravlja seznam prioritetnih investicij, ki bodo zagnale gospodarstvo

Zaporedna št.
2

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 5. 2020

Stran v zbirki:
12

Avtor

G. C.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Pomembne investicije bodo razvrščene po prioritetah Slovensko gradbeništvo je doživelo enega največjih padcev
aktivnosti v EU-ju v mesecu marcu. Zato je vlada na sredini dopisni seji sprejela predlog interventnega zakona za
odpravo...

Naslov

Zaradi epidemije v UKC-ju Ljubljana v 4 mesecih približno 5000 operacij manj

Zaporedna št.
3

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 5. 2020

Stran v zbirki:
37

Avtor

A. K. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...investicije, ki so ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije, z njihovim zagonom se bo povečala
gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah, kot so prodaja, opremljanje
prostorov, posredovanje, trgovina itd. Kriteriji za določitev pomembnih investicij so, da investicije...

Naslov

Vlada z enim zamahom nad vse, ki jim 'nagajajo'

Zaporedna št.
4

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 5. 2020

Stran v zbirki:
42

Avtor

D. J.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...vladi, kjer upajo, da bodo s hitrim in učinkovitim ukrepanjem omilili posledice oziroma zmanjšali negativne učinke
epidemije covida-19 na gospodarstvo. „Gradbeništvo je v marcu in aprilu zabeležilo hud padec, je med največjimi med
državami Evropske unije. Hkrati je to sektor, ki ima močne multiplikativne učinke na ostale...

Naslov

Ne ruši jih niti potres, poučeni kupci hiš to vedo

Zaporedna št.
5

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 5. 2020

Stran v zbirki:
49

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...montažnih objektov. Med njimi je zgolj peščica takšnih, ki imajo lastno proizvodnjo, razvoj, vse zakonsko zahtevane
certifikate, in gradijo skladno z veljavno gradbeno zakonodajo. Marles ima lastno proizvodnjo, lastni razvojni oddelek in
več kot 15 zaposlenih inženirjev. Njihova zadolžitev je poiskati najboljše in trajnostne rešitve...
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Naslov

V sredo ob 909 testiranjih na koronavirus brez novih okužb, umrl en bolnik s covidom-19

Zaporedna št.
6

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 5. 2020

Stran v zbirki:
53

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...pomembne investicije med drugim sodijo pomembne prometnice in železniške proge, pa tudi HE Mokrice in HE na
srednji Savi. Po podatkih statističnega urada je gradbeništvo že marca zabeležilo hud padec aktivnosti, ki se je
nadaljeval tudi aprila. Marca je bil med največjimi v EU, je na današnji vladni novinarski konferenci...

Naslov

Tri zahteve za revizijo izbora gradbincev za drugi tir

Zaporedna št.
7

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 21. 5. 2020

Stran v zbirki:
57

Avtor

Jurij Šimac

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Tri zahteve za revizijo izbora gradbincev za drugi tir Več iz teme. Obveščaj me o novih člankih: drugi tir dodaj
gradbeništvo dodaj 2TDK dodaj Tunnelbau dodaj Marti dodaj Čas branja: 1 min SHRANI 1 21.05.2020 11:35
Dopolnjeno: 21.05.2020 13:04 avtor JURIJ ŠIMAC Tri zahteve...

Naslov

Vizjakova interventna ekipa bo reševala konflikte pri izvajanju investicij

Zaporedna št.
8

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 21. 5. 2020

Stran v zbirki:
63

Avtor

Borut Hočevar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Vizjakova interventna ekipa bo reševala konflikte pri izvajanju investicij Več iz teme. Obveščaj me o novih člankih:
Koronavirus -... dodaj gradbeništvo dodaj energetika dodaj Andrej Vizjak dodaj Ministrstvo za... dodaj Čas branja: 3
min SHRANI 0 21.05.2020 13:10 Dopolnjeno: 21.05.2020 13:10 Mnenjedajalci...

Naslov

Vizjak: Zakon za odpravo ovir pri investicijah ne posega v zakone s področja varstva okolja

Zaporedna št.
9

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 5. 2020

Stran v zbirki:
66

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...investicije med drugim sodijo pomembne prometnice in železniške proge, pa tudi HE Mokrice in HE na srednji Savi.
LJUBLJANA > Po podatkih statističnega urada je gradbeništvo že marca zabeležilo hud padec aktivnosti, ki se je
nadaljeval tudi aprila. Marca je bil med največjimi v EU, je na današnji vladni novinarski konferenci...

Naslov

Pripiranje vrat Kitajcem in Turkom

Zaporedna št.
10

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Naslovna stran; 22. 5. 2020

Stran v zbirki:
67

Avtor

Nejc Gole

Teme

Gradbeni zakon

Tisk

Povzetek

Stran: 1

Površina: 134 cm2

...Pripiranje vrat Kitajcem in Turkom Gradbeništvo Zakon daje naročnikom možnost izločitve gradbincev iz tretjih držav
za gradnjo pomembnih projektov Ljubljana - Vlada pripira vrata kitajskim in turškim gradbincem...
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Naslov

Z interventnim zakonom do zagona investicij po epidemiji

Zaporedna št.
11

Medij

Svetkapitala.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 5. 2020

Stran v zbirki:
76

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Z zagonom investicij se bo povečala gospodarska rast v vseh sektorjih, tako v gradbeništvu kot drugje. Vlada je
danes določila besedilo predloga interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon
gospodarstva po epidemiji...

Naslov

Vlada pripravlja seznam prioritetnih naložb, ki bodo zagnale gospodarstvo

Zaporedna št.
12

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 5. 2020

Stran v zbirki:
77

Avtor

G. C.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Slovensko gradbeništvo je doživelo enega največjih padcev dejavnosti v EU-ju v marcu. Zato je vlada v sredo na
dopisni seji sprejela predlog interventnega zakona za odpravo ovir...

Naslov

Slovenski zvezdnik: 'Ko so mi vzeli avto, sem se streznil.'

Zaporedna št.
13

Medij

Pomurje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 5. 2020

Stran v zbirki:
83

Avtor

Sonja Javronik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...leto prej prodal svoje stare smuči. Očitno sem mu jih prodal še prepoceni. (smeh) Služiti ste torej znali že od otroštva.
In kako boste služili zdaj? Z gradbeništvom sem opravil. Vrnil sem se h glasbi. Delam veliko novih skladb, tudi kot
producent za druge izvajalce. S svojo skupino sem imel zelo veliko nastopov – upam,...

Naslov

Vlada za zagon gradbenega sektorja odpravlja številne ovire

Zaporedna št.
14

Medij

Pomurec.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 5. 2020

Stran v zbirki:
86

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...gradbenega sektorja in pridružitvenih dejavnosti. Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je pojasnil, da
gradbeništvo v Sloveniji beleži enega največjih padcev aktivnosti v EU-ju v mesecu marcu. Ker ima gradbeništvo
močne multiplikativne učinke na ostale storitvene sektorje, je vlada potrdila predlog interventnega zakona za...

Naslov

Priprave potekajo po načrtu

Zaporedna št.
15

Medij

Vestnik Murska Sobota, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 21. 5. 2020

Stran v zbirki:
87

Avtor

Ines Baler

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Tisk

Povzetek

Z interventnim zakonom do zagona investicij po epidemiji

Zaporedna št.
16

Medij

Preberi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 5. 2020

Stran v zbirki:
88

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Površina: 353 cm2

...pa tudi profesionalno ekipo, ki projekte pripravlja po leto dni, in vse to je treba plačati,« pove. Letos so morali zaradi
koronavirusa že odpovedati sejma Megra in Green, preložili so ju na prihodnje leto. Po načrtu trenutno potekajo
postopki ocenjevanj različnih izdelkov, na junij so preložili edino ocenjevanje...

Naslov

Internet

Stran: 6

...Z zagonom investicij se bo povečala gospodarska rast v vseh sektorjih, tako v gradbeništvu kot drugje. ...
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Naslov

Za zagon gospodarstva po epidemiji: z interventnim zakonom do hitrejših pomembnih
investicij

Zaporedna št.
17

Medij

Demokracija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 21. 5. 2020

Stran v zbirki:
92

Avtor

Demokracija

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...so ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije COVID-19. Z zagonom investicij se bo povečala
gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah kot so prodaja, opremljanje
prostorov, posredovanje, trgovina, itd. Cilji predloga zakona so v čim prejšnjem zagonu investicijskega...

Naslov

Občina Podčetrtek: Rekonstruirali bodo 4 kilometre cest

Zaporedna št.
18

Medij

Novice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 5. 2020

Stran v zbirki:
93

Avtor

Karmen Cvirn

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...sredo je župan Podčetrtka Peter Misja podpisal gradbeno pogodbo z izbranim najugodnejšim izvajalcem del po
Zakonu o javnem naročanju. Izvajalec del je Gradbeništvo in storitve Blaž Švelc, s. p., iz Zidanega Mosta, ki je podal
skupno ponudbo z NIVIG, d. o. o. Podpisana pogodba, katere vrednost je 214.625 tisočakov,...

Naslov

Za zagon gospodarstva po epidemiji: z interventnim zakonom do hitrejših pomembnih
investicij

Zaporedna št.
19

Medij

Gov.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 21. 5. 2020

Stran v zbirki:
96

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...so ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije COVID-19. Z zagonom investicij se bo povečala
gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah kot so prodaja, opremljanje
prostorov, posredovanje, trgovina, itd. Cilji predloga zakona so v čim prejšnjem zagonu investicijskega...

Naslov

Z interventnim zakonom do zagona investicij po epidemiji

Zaporedna št.
20

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 5. 2020

Stran v zbirki:
105

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije covida-19. Z zagonom investicij se bo povečala
gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot v drugih panogah, kot so prodaja, opremljanje
prostorov, posredovanje, trgovina," pravi vlada. Za pospešeno in koordinirano izvedbo investicij bo...

Naslov

Vizjak: Na seznamu pomembnih investicij tudi NUK 2, HE Mokrice, gorenjska proga...

Zaporedna št.
21

Medij

Preberi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 5. 2020

Stran v zbirki:
106

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Slovensko gradbeništvo je doživelo enega največjih padcev dejavnosti v EU-ju v marcu. Zato je vlada v sredo na
dopisni seji sprejela predlog interventnega zakona za odpravo...
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Naslov

Vlada z interventnim zakonom za zagon investicij po epidemiji

Zaporedna št.
22

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 5. 2020

Stran v zbirki:
109

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije covida-19. Z zagonom investicij se bo povečala
gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot v drugih panogah, kot so prodaja, opremljanje
prostorov, posredovanje, trgovina," pravi vlada. Za pospešeno in koordinirano izvedbo investicij bo...

Naslov

Vizjak: Na seznamu pomembnih investicij tudi NUK 2, HE Mokrice, gorenjska proga...

Zaporedna št.
23

Medij

Slowwwenia.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 5. 2020

Stran v zbirki:
110

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Slovensko gradbeništvo je doživelo enega največjih padcev dejavnosti v EU-ju v marcu. Zato je vlada v sredo na
dopisni seji sprejela predlog interventnega zakona za odpravo ovir...

Naslov

Interventni zakon naj bi pospešil izvajanje investicij

Zaporedna št.
24

Medij

Mineral-revija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 21. 5. 2020

Stran v zbirki:
115

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...podaljšala ukrepe za učinkovito gradnjo. Vizjak je pripravo interventnega zakona utemeljil tudi s podatkom, da je bil
padec v slovenskem gradbeništvu marca med najvišjimi v EU, gradbeništvo pa ima močne multiplikativne učinke na
storitvene sektorje, na primer na prevozništvo, trgovino in drugo....

Naslov

Vladni klicni center kot primer dobre prakse med epidemijo

Zaporedna št.
25

Medij

Gov.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 21. 5. 2020

Stran v zbirki:
118

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...pomembne prometnice, železniške povezave, energetski objekti, pa tudi projekti, kot je NUK2. Minister Vizjak je ob
tem tudi opozoril, da je slovensko gradbeništvo v marcu doživelo enega največjih padcev aktivnosti med članicami EU,
kar je zaradi močnih multiplikativnih učinkov te panoge vplivalo tudi na druge sektorje....

Naslov

Vizjak: Na seznamu pomembnih investicij tudi NUK 2, HE Mokrice, gorenjska proga ...

Zaporedna št.
26

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 21. 5. 2020

Stran v zbirki:
119

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Slovensko gradbeništvo je doživelo enega največjih padcev dejavnosti v EU-ju v marcu. Zato je vlada v sredo na
dopisni seji sprejela predlog interventnega zakona za odpravo ovir...

6

Naslov

Odločitve vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor na 46. dopisni seji Vlade
Republike Slovenije

Zaporedna št.
27

Medij

Gov.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 21. 5. 2020

Stran v zbirki:
124

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...pripelje na zemljišče in se za njeno postavitev ne izvajajo gradbena dela (npr. izvedba komunalnih priključkov), ne
gre za objekt, ki bi ga obravnavala gradbena zakonodaja. Če gre za objekt, ki je izdelan v tovarni in pripeljan na
zemljišče, kjer bo trajno (z gradbenimi deli) postavljen v prostor, ne gre za mobilnost – premakljivost,...

7

Slovenskenovice.si
Država: Slovenija

21.05.2020
Četrtek, 10:50

Kazalo

https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/cl...

1/4

Kacin razkril, koliko naj bi bilo aktivnih
primerov okužbe v Sloveniji (V ŽIVO)
Objavljeno 21. maj 2020 10.48 | Posodobljeno 21. maj 2020 11.43 | Piše: T. V.

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

»Filmsko in adrenalinsko«: Slovenec jih je ‘zasliševal‘ uro
in pol.

Odpri galerijo
COVID ambulanta na kliniki za infekcijske bolezni v Ljubljani. FOTO: Voranc Vogel
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Slovenskenovice.si

21.05.2020
Četrtek, 10:50

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/cl...

2/4

Kaj berejo drug
Ta član
Po vse
4

FOTO
2

Bizovi
4
storitev omogoča

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

V sredo je bilo opravljenih 909 testiranj na novi koronavirus. Dobra novica je, da pozitiven ni bil noben test. Dve osebi sta bili odpuščeni iz bolnišnic, tam jih
ostaja 21, od tega tri na intenzivni negi. Ena oseba je umrla.

Vlada Republike Slovenije
@vladaRS

Trend obolelosti s #COVID19 v Sloveniji na dan 20. 5. 2020
(00:00-24:00):
- št. testiranj: 909
- št. pozitivnih: 0
- št. hospitaliziranih: 21
- št. oseb na intenzivni negi: 3
- dnevno|skupno št. odpuščenih iz bolnišnice: 2|278
- skupno št. pozitivnih oseb: 1468
- št. umrlih: 1
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Slovenskenovice.si
Država: Slovenija

21.05.2020
Četrtek, 10:50

Kazalo

https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/cl...

3/4

14 11:05 AM - May 21, 2020
See Vlada Republike Slovenije's other Tweets

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

Na vladni tiskovni konferenci o aktualnem dogajanju v zvezi z novim koronavirusom sodelujejo minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, specialistka
infektologinja Mojca Matičič z Infekcijske klinike UKC Ljubljana in vladni govorec Jelko Kacin.

Vizjak je povedal, da je bil padec v gradbeništvu v Sloveniji med največjimi v EU. Ker ima gradbeništvo velike multiplikativne učinke na ostale storitvene
sektorje, zato je ključno, da po sprejetju zakona za odpravo ovir pri izvedbi investicij, ki gaje potrdila vlada, v Državnem zboru, začnemo iskanje optimalnih
rešitev, da investicije zaživijo in da že sredi poletja začnejo brneti stroji. Minister je napovedal ustanovitev koordinacijske ekipe, ki bo reševala morebitna
neskladja mnenjedajalcev in s tem pospešila izdajanje dovoljenj, a ne na račun vsebine.
Matičičeva je predstavila, kako je potekalo delo v klicnem centru, ki ga je označila za filmsko in adrenalinsko. Center sicer od ponedeljka deluje v
skrajšanem delovnem času, saj je epidemiološka slika v Sloveniji boljša in je tudi vprašanj manj.

Od ponedeljka dalje klicni center za #COVID19 na brezplačni telefonski številki 080 1404 deluje med delovnikom od ponedeljka do petka
med 8. in 16. uro.
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Slovenskenovice.si
Država: Slovenija
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https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/cl...
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Specialistka infektologinja Mojca Matičič. FOTO: Posnetek Zaslona
42261 klicev je bilo v center do včeraj, povprečno 611 klicev na dan. Najdaljši klic je trajal kar eno uri in 29 minut, večkrat so imeli tudi čez 1.200 klicev na
dan. Vprašanja so bila predvsem medicinske, zdravstvene narave. Stalnica so vprašanja o testiranjih in o mejah ter karanteni. Ko je bil razglašen zaključek
epidemije pretekli petek so dobili okoli tisoč vprašanj. »Težave in stiske so na prvi pogled nerešljive, ponosno smo, da jih lahko rešimo,« je ponosno dejala
Matejčičeva in dodala, da je Slovenkam in Slovencem mar, da so dojeli resnost situacije, kar se kaže tudi v tem, da je bila prva bitka proti virusu dobljena,
opozorila pa je, da bo vojna še dolga: »Bojimo se žarišč.«
Za študentsko delo v klicnem centru so doslej plačali 100.875 evrov, je razkril Kacin.
Od 15. maja NIJZ objavlja oceno aktivnih okužb s covid-19; trenutno je ocena, da je v Sloveniji 20 aktivnih primerov okužbe. Gre za epidemiološki kazalnik,
ki ocenjuje, koliko je takšnih primerov, ki so še kužni in imajo potencial širjenja okužbe naprej. Ocena temelji na predpostavki, da je oseba kužna od 7 do 12
dni oziroma do dveh tednov v hudih primerih okužbe.
Vlada je v sredo predstavila nekatere podrobnosti tretjega paketa protikoronskih ukrepov, ki med drugim prinaša turistične bone. Paket so na
vladi potrdili in je že romal v Državni zbor.
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Vizjak: Na seznamu pomembnih investicij tudi NUK 2,
HE Mokrice, gorenjska proga...
Pomembne naložbe bodo razvrščene po prioritetah
G. C.| 21. maj 2020 ob 11:58
Ljubljana - MMC RTV SLO

Med pomembnimi naložbami je minister Vizjak naštel tudi hidroelektrarne na Savi. Foto: Twitter Je…

Slovensko gradbeništvo je doživelo enega največjih padcev dejavnosti v EU-ju v
marcu. Zato je vlada v sredo na dopisni seji sprejela predlog interventnega zakona
za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva.
"Gradbeni sektor ima močne multiplikativne učinke na druge sektorje. Vlada je zato sprejela
interventni zakon za odpravo ovir pri pomembnih naložbah za njihov zagon po epidemiji
novega koronavirusa, Gre za začasni zakon, ki bo veljal do konca prihodnjega leta. V tretjem
svežnju smo podaljšali ukrepe za učinkovito gradnjo. V tem zakonu pa odpravljamo dodatne
ovire," je na vladni novinarski konferenci interventni zakon predstavil okoljski minister Andrej
Vizjak.

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

Zakon predvideva, da bo vlada določila seznam pomembnih naložb, ki bodo razvrščene v tri
prioritetne skupine. V prvi skupini bodo naložbe, ki jih je mogoče načrtovati v letu 2020. Druga
prioriteta so naložbe v letu 2021, v tretji skupini pa bodo tiste, pri katerih so v postopku
državni prostorski načrti in jih je treba pospešiti.
Pomembne naložbe bodo po ministrovih navedbah razvrščene po prioritetah glede na
strateške dokumente države, tako na področju gospodarstva, šolstva, infrastrukture ...
"Seznam se že oblikuje. Na njem bodo pomembne prometnice, železniške povezave, energetski
objekti, tudi projekti, kot je NUK 2," je pojasnil okoljski minister, ki je med železniškimi projekti
naštel Pragersko in gorenjsko proga, med energetskimi pa daljnovod Cirkovce – Pince, HE
Mokrice, dolgoročno pa so na seznamu hidroelektrarne na srednji Savi.
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Zaradi epidemije v UKC-ju Ljubljana v 4 mesecih približno 5000
operacij manj
Iz minute v minuto
A. K. K., K. T.| 20. maj 2020 ob 07:05 Zadnji poseg: 20. maj 2020 ob 23:52
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V primerjavi z lanskim obdobjem je od januarja do aprila v UKC-ju Ljubljana izpadlo približno 5000
operacij, 71.000 ambulantnih pregledov, 1000 preiskav magnetne resonance in okoli 1200 preiskav
CT. Izguba na letni ravni je višja za 13 milijonov evrov.
Epidemija je v UKC-ju Ljubljana dodobra oklestila izvajanje zdravstvenih storitev, hkrati pa je povišala odhodke.
Generalni direktor napoveduje, da programa na nekaterih področjih letos ne bo mogoče realizirati v celoti.
"Ob spremenjenih pogojih dela ob zagotavljanju varnosti zaradi grožnje novega koronavirusa, ko v istem času
opravimo manj storitev kot prej, je nemogoče pričakovati, da bomo ves program realizirali v celoti," je ob robu
današnje seje sveta zavoda v izjavi za medije poudaril Janez Poklukar.
Program sicer poskušajo nadomestiti z dodatnimi ambulantami ob koncih tedna, a vse to predstavlja dodaten
strošek za zavod. Poklukar je zato opozoril, da bi bilo treba znova ovrednotiti cene zdravstvenih storitev.
Osrednja slovenska bolnišnica je v prvih treh mesecih letošnjega leta sicer poslovala v rdečih številkah – v
vrednosti nekaj več kot 16 milijonov evrov. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je izguba povečala za
približno 13 milijonov evrov, glavni razlog za tak poslovni izid pa je razglasitev epidemije v marcu.

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

"Z obžalovanjem ugotavljamo, da smo še februarja videli luč na koncu tunela v smislu poslovne in finančne
sanacije, seveda še ne v tem letu. S to epidemijo pa so nam poskočili nenadejani stroški, obenem pa se nam je
zmanjšal prihodek," je danes pojasnil predsednik sveta UKC-ja LjubljanaJože Golobič.

23:26

Nemška kanclerka Angela Merkel je pozvala k pomoči najrevnejšim državam pri spopadanju s
posledicami pandemije. O tem je po videozvezi govorila z voditelji mednarodnih organizacij –
Mednarodnega denarnega sklada, OECD-ja, Svetovne banke in Svetovne trgovinske organizacije.
Dogovorili so se, da kljub krizi ne bodo zmanjšali razvojne pomoči, Merklova pa je poudarila, da je
treba za najrevnejše storiti še več.

Ksenja Tratnik Objavljeno 20. May. 2020

22:57

Medtem ko v nekaterih državah epidemija covida-19 počasi izzveneva, glavno svetovno žarišče
postaja Brazilija. Tam so razmere vse teže obvladljive. Bolnišnice so na robu zmogljivosti, do zdaj je v
210-milijonski državi umrlo okrog 18 tisoč ljudi, samo včeraj rekordnih 1179. In nič ne kaže, da bi se
stanje umirilo. Brazilski predsednik Jair Bolsonaro še naprej zavrača ukrepe proti epidemiji.
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Ksenja Tratnik Objavljeno 20. May. 2020

22:31

V soboto in nedeljo mejo po stranskih poteh prečkalo več sto Italijanov
Regijski štab civilne zaščite za Notranjsko se je s policijo dogovoril, da bo ta konec tedna na zeleni
meji z Italijo povečala nadzor. Dogovor je posledica dejstva, da je v Furlaniji - Julijski krajini še vedno
veliko primerov novega koronavirusa, Italijani pa so pretekli konec tedna mejo prestopali v nasprotju z
odredbami.
Domačini na območju občin Hrpelje-Kozina, Sežana in Komen so pretekli konec tedna zaznali večje
število prehodov meje posameznikov, ki so peš, na kolesih ali motorjih prestopali mejo po gozdnih in
kmetijskih poteh zunaj mejnih prehodov. Po informacijah s terena naj bi bilo takšnih prestopov v
soboto in nedeljo več sto, so navedli v lokalni civilni zaščiti.
Prebivalci ob meji se bojijo novega vala okužb iz Furlanije - Julijske krajine, kjer je več kot 3000
potrjeno okuženih z novim koronavirusom, umrlo je 230 ljudi. Ukrep povečanja nadzora meje je tako
namenjen preprečevanju tovrstnih prehodov meje in morebitnega širjenja novega koronavirusa.
(STA)

Miha Zavrtanik Objavljeno 20. May. 2020

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

21:55

V vrtce in šole so se vrnili tudi hrvaški in italijanski otroci, ki pri nas obiskujejo prve tri razrede in deveti
razred osnovnih šol ter zadnji razred srednjih šol. Ministrstvo za izobraževanje je kar nekaj časa
pripravljalo navodila, a zdaj lahko šolarji in dijaki iz Italije in Hrvaške mejo prehajajo brez omejitev.

Ksenja Tratnik Objavljeno 20. May. 2020

21:39

Vlada je s položaja generalnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje z 21. majem 2020 razrešila
dr. Uroša Gojkoviča in z 22. majem 2020 za vršilko dolžnosti generalnega sekretarja na ministrstvu za
pravosodje imenovala Lilijano Kodrič.

Ksenja Tratnik Objavljeno 20. May. 2020

21:20

Vlada z interventnim zakonom za zagon investicij
Vlada je določila besedilo predloga interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih
investicij za zagon gospodarstva po epidemiji. DZ ga bo obravnaval po nujnem postopku. Namen in
cilj predloga zakona je zagotoviti učinkovit zagon investicijskega cikla države, občin in zasebnega
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sektorja ob koncu epidemije in preprečiti hujšo gospodarsko škodo na način, da se pospeši
aktivnost gradbenega sektorja in pridruženih storitvenih dejavnosti (trgovina, prevozništvo
itd.).
Gre za investicije, ki so ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije, z njihovim
zagonom se bo povečala gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih
panogah, kot so prodaja, opremljanje prostorov, posredovanje, trgovina itd.
Kriteriji za določitev pomembnih investicij so, da investicije izvajajo cilje nacionalnih strateških politik in
programov na področjih prometa, energetike, gospodarske razvojne infrastrukture, okolja, kmetijstva,
stanovanjske gradnje, zdravstva, domske oskrbe, izgradnje varovanih stanovanj, vzgoje,
izobraževanja, športa in znanost, obrambe, javne uprave, kulture, notranjih in zunanjih zadev ter
pravosodja; da izvajajo cilje strateških politik in programov Evropske kohezijske politike 2014-2020 in
2021-2027 in ostalih finančnih mehanizmov Evropske unije 2021-2027 na področjih energetike,
prometa in gospodarske razvojne infrastrukture, okolja, kmetijstva, stanovanjske gradnje, zdravstva,
domske oskrbe, izgradnje varovanih stanovanj, vzgoje, izobraževanja, športa in znanosti, obrambe,
javne uprave, kulture, notranjih in zunanjih zadev ter pravosodja.
Stopnja pripravljenosti investicij za izvedbo je takšna, da je mogoče začeti z izvajanjem investicij prve
prioritetne liste do konca leta 2020 in druge prioritetne liste do konca leta 2021. Investicije prve
prioritetne liste izkazujejo zagotovitev finančnih sredstev za izvedbo investicij do konca leta 2020 in
druge prioritetne liste do konca leta 2021, investicije tretje prioritetne liste morajo biti umeščene v
strateške dokumente posameznih ministrstev, zahtevajo pripravo DPN-ja in katerih načrtovana
predračunska vrednost je minimalno 25 milijonov evrov. Vrednost pomembne investicije mora biti
nad pet milijonov evrov.
Predviden finančni obseg izvedbe pomembnih investicij je v vrednosti 500 milijonov evrov.

Ksenja Tratnik Objavljeno 20. May. 2020
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21:11

Španija: Izredne razmere do 6. junija. Obvezna nošnja mask.
Pri boju s pandemijo odmeva odločitev Španije, ki je sprejela sklep, da bodo morali od četrtka vsi, ki
so stari šest ali več let, v javnosti, kjer ni mogoče držati razdalje, nositi maske. Hkrati je parlament
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podaljšal izredne razmere, ki veljajo od 14. marca, do 6. junija.

Aleš Vozel Objavljeno 20. May. 2020

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

21:08

Vlada je na današnji dopisni seji iz splošne proračunske rezervacije razporedila dobrih 96
milijonov evrov za namen plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje podjetjem in
zasebnikom.

Miha Zavrtanik Objavljeno 20. May. 2020

20:56

Avstrija: Pijan zavrnil nošnjo maske in dobil deset mesecev zapora
Sodišče v Gradcu je 29-letnega moškega obsodilo na deset mesecev zapora, ker ni upošteval navodil
policista in je nasilno zavrnil uporabo zaščitne maske, kot predvidevajo ukrepi za zajezitev okužb z
novim koronavirusom. Gre za prvi sodni proces v Avstriji v povezavi s pandemijo novega
koronavirusa. "Upirati se policistom samo zato, ker so vas pozvali, naj si nadenete masko, in to v teh
časih, za to ni nobenega utemeljenega razloga," je ob izreku zaporne kazni dejal sodnik Andreas
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Rom.

Aleš Vozel Objavljeno 20. May. 2020
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20:26

V ljubljanskem kliničnem centru so zaradi novega koronavirusa marca in aprila letos opravili za
približno polovico manj operacij in ambulantnih obravnav kot v enakem obdobju lani.

Ksenja Tratnik Objavljeno 20. May. 2020

20:11

Južna Afrika ima največ potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom na afriški celini in do zdaj
je bilo potrjenih 17.200 okužb, za covidom-19 pa je umrlo 312 ljudi. Gospodarsko najbolj razvita
afriška država je za zajezitev pandemije sprejela ene najstrožjih ukrepov na svetu, ki pa so prizadeli
predvsem najrevnejše sloje prebivalstva, ki so zdaj za pomoč v hrani in zaščitni opremi odvisni od
dobrodelnih organizacij.

Gregor Valenčič Objavljeno 20. May. 2020
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TURISTIČNI BONI bodo namenjeni vsem, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče. Osebe,
starejše od 18 let, bodo prejele 200 evrov, mlajši pa 50 evrov. Bon bo izdan v elektronski obliki,
državljani pa ga bodo lahko, če bo DZ tretji protikoronski zakon pravočasno sprejel, unovčili od 1.
junija do 31. decembra letos.
Celotno vrednost bo treba izkoristiti naenkrat, bon pa bo prenosljiv med člani družine do drugega
kolena. Storitve, kjer bo mogoče unovčiti bone, se nanašajo na nastanitve in nastanitve z zajtrkom,
ki jih nudijo hoteli, počitniški domovi, kampi, turistične kmetije in vsi drugi podobni nastanitveni obrati
za kratkotrajno bivanje.

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

Več lahko preberete tukaj.

Miha Zavrtanik Objavljeno 20. May. 2020

19:23

Največji dnevni porast števila okužb do zdaj
Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) je bilo v zadnjih 24 urah prijavljenih 106.000 novih primerov
okužbe z novim koronavirusom po svetu, kar je od izbruha pandemije največ v enem dnevu, je danes
povedal prvi mož WHO-ja Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Vir: STA)
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Ksenja Tratnik Objavljeno 20. May. 2020
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19:13

Nemčija bo omejila število tujih delavcev v klavnicah
Potem ko se je v klavnicah v Nemčiji in Franciji v zadnjih tednih okužilo na stotine tujih delavcev,
predvsem iz vzhodne Evrope, je nemška vlada sprejela osnutek zakona, s katerim bi od januarja 2021
omejila oziroma prepovedala delo v klavnicah delavcem migrantom. Strokovnjaki še preučujejo vzroke
za žarišča novega koronavirusa v klavnicah. Najverjetnejša vzroka sta slabe oziroma prenatrpane
nastanitve in hladna temperatura v objektih. V zadnjem času je v Nemčijo na delo v prehrambni
industriji potovalo 30.000 Romunov.

Aleš Vozel Objavljeno 20. May. 2020

18:59

Ministri EU-ja, pristojni za turizem, o okrevanju
Minister Počivalšek je glede prihodnjega okrevanja turističnega sektorja poudaril, da mora prihodnji
evropski proračun vsebovati pomembno pomoč prav za turistični sektor. "EU-načrt za okrevanje mora
vsebovati kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne ukrepe. Na kratki rok so pomembni predvsem
likvidnostni ukrepi za preživetje obdobja krize, pri čemer smo bolj kot posojilom naklonjeni
nepovratnim likvidnostnim sredstvom za podjetja in druge akterje v tem sektorju. Srednjeročni in
dolgoročni ukrepi pa se morajo osredotočiti na podporo pri prestrukturiranju in transformaciji tega
sektorja," je dejal minister in dodal: "S tem bomo sektor prilagodili na nove razmere. Vzpostaviti
moramo nove vrednostne verige, promovirati turistične destinacije s posebnim poudarkom na varnem
in zelenem turizmu, ter spodbujati digitalne spretnosti. Pri vsem skupaj pa bo ključnega pomena dobro
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delovanje enotnega trga ter štirih svoboščin." Ob tem je minister napovedal, da bo trajnostni turizem
tudi ena od pomembnih tem predsedovanja tria Nemčije, Portugalske in Slovenije Svetu EU-ja, so
sporočili z ministrstva za gospodarstvo.

Ksenja Tratnik Objavljeno 20. May. 2020

18:37

V zadnjih 24 urah je v Združenem kraljestvu umrlo 363 ljudi. Skupno je do zdaj covid-19 uradno
zahteval 35.704 življenja, a kot poroča BBC, je dejansko število veliko višje. V zadnjih 24 urah so
naredili 177.216 testiranj, kar je rekordno število do zdaj.

Ksenja Tratnik Objavljeno 20. May. 2020

18:09

Testiranje tudi na Koroškem
Samoplačniško testiranje na okužbo z novim koronavirusom od začetka tedna ob predhodnem
naročanju in plačilu izvajajo tudi v Zdravstvenem domu (ZD) Slovenj Gradec in ZD-ju Ravne na
Koroškem. V obeh je cena 91 evrov. V ZD-ju Slovenj Gradec so ta teden do zdaj odvzeli okoli 15
samoplačniških brisov.
Interesenti za samoplačniški odvzem brisa se lahko v ZD-ju Slovenj Gradec naročijo vsak dan v tednu
med 8. in 12. uro na telefonsko številko 031 393 112. Na spletni strani doma so objavljeni tudi podatki
za plačilo odvzema brisa, ki ga morajo interesenti opraviti prej in plačilo tudi dokazovati s pisnim
potrdilom, ki ga prinesejo s sabo na odvzem. Odvzemi potekajo v ambulanti covid-19, izvide pa
interesenti prejmejo v 24 urah od odvzema.
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Enak je postopek v ZD-ju Ravne na Koroškem, kjer se interesenti prav tako vsak dan med tednom od
8. do 12. ure lahko naročijo na telefonski številki 031 467 010. Kot je navedeno na spletni strani ZD-ja
Ravne, pa bodo lahko interesenti testiranje plačali tudi na blagajni v ambulanti covid-19 z gotovino.
(Vir: STA)

Ksenja Tratnik Objavljeno 20. May. 2020

17:52

Nagovor premierja Janeza Janše v besedi:
Spoštovani Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani!
Slovenija je na pravi poti. To je naš skupni uspeh. Smo med najuspešnejšimi državami na svetu in
najboljši v Evropi po naših rezultatih v boju z epidemijo koronavirusa. Zaenkrat. A previdnost in
obnašanje, odgovorno do sebe in drugih, je potrebno še naprej. Vse dokler ne bo ZA VSE na voljo
učinkovitega zdravila in/ali cepiva, bo naš način življenja vsaj deloma spremenjen.
A če bomo v Sloveniji tudi v prihodnje sposobni obdržati čisto epidemiološko sliko ter hitro in
učinkovito omejiti posamične izbruhe okužb, do katerih bo zanesljivo prihajalo, bo to za nas velika
prednost. Ugled varne in urejene države, ki je sposobna poskrbeti za zdravje svojega prebivalstva tudi
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ob izbruhu pandemije, je v teh časih daleč najboljše priporočilo tako v turizmu kot pri investicijah, s
katerimi se pomemben del proizvodnje seli iz Azije nazaj v Evropo. Za to prednost se moramo v veliki
meri zahvaliti našemu zdravstvu, zato pričakujemo dodatno podporo javnosti v naslednjih mesecih, ko
bomo zagotavljali sredstva za nujne naložbe po slovenskih bolnišnicah in dograjevali plačni sistem v
zdravstvu in zdravstveni negi.
Da bi dane in možne prednosti čim bolje izkoristili, skušamo kar najhitreje odpravljati posledice
epidemije. S koncem meseca bodo nekateri ukrepi iz prvih dveh protikorona zakonov nehali veljati,
deloma jih bodo nadomestili drugi. Vlada pošilja v Državni zbor tretji protikorona paket, s katerim
namenjamo znatna sredstva za financiranje skrajšanega delovnega časa v vseh tistih dejavnostih, kjer
je dela, povpraševanja in naročil manj kot pred krizo. Ukrep bo veljal do konca leta in bo po potrebi
podaljšan. Zanj zagotavljamo znatna sredstva iz evropskih skladov in iz proračuna.
Epidemija je dodatno pospešila potrebe po zelenem prestrukturiranju v nekaterih panogah, na primer
v avtomobilski industriji. S tretjim paketom jim bomo poleg ostalih pomoči zagotovili dodatne možnosti
za financiranje raziskav in razvoja.
Namesto plačevanja čakanja na delo v turizmu bomo oživitev teh dejavnosti vzpodbudili s turističnimi
boni, ki jih prejmejo vsi in s katerimi se bodo lahko do konca leta plačale nekatere storitve v Sloveniji.
Evropska komisija je v svoji zadnji napovedi za Slovenijo doslej sprejete ukrepe ocenila zelo pozitivno.
Zaradi njih nam napoveduje možno hitro okrevanje, s katerim bi lahko že po letošnjem znatnem padcu
rasti drugo leto zrasli skoraj na predkrizno raven. Naredili bomo vse, da ta cilj dosežemo. V tem
primeru blaginja Slovenije ne bo žrtev dolgoletne recesije, kot se je to zgodilo po zadnji gospodarski
krizi. K temu lahko veliko prispevamo kot vlada, ki sprejema ali predlaga prave ukrepe.
Največ pa lahko naredimo s tem, da ohranimo sedanji težko pridobljen ugled Slovenije kot varne in
urejene države s čisto epidemiološko sliko. To pa lahko tudi za naprej dosežemo samo skupaj. Hvala
vam.

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

Ksenja Tratnik Objavljeno 20. May. 2020

17:46
Janez Janša
@JJansaSDS

Slovenija je na pravi poti. Smo med
najuspešnejšimi državami na svetu in
najboljši v Evropi po naših rezultatih v boju z
epidemijo #koronavirusa. To je naš skupni
uspeh. Za spopad s posledicami epidemije
pa je @VladaRS pripravila že tretji
protikorona paket. #PKP3
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17:43

Trump: Nesposobnost Kitajske kriva za ubijanje po svetu
Ameriški predsednik Donald Trump se je danes glede pandemije novega koronavirusa znova znesel
nad Kitajsko, ki jo označuje za glavnega krivca. "Nesposobnost Kitajske in nič drugega je tisto, kar je
zakrivilo to množično ubijanje po vsem svetu," je v tvitu zgodaj zjutraj po krajevnem času zapisal
Trump.

Aleš Vozel Objavljeno 20. May. 2020

17:37

Od četrtka na voljo samoplačniški testi

Ksenja Tratnik Objavljeno 20. May. 2020
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V Sloveniji je trenutno po ocenah le okoli 25 okuženih z novim koronavirusom, največ aktivno
okuženih od izbruha epidemije pa je bilo 3. aprila, in sicer 609. Vse od takrat dnevno število aktivno
okuženih upada, kažejo podatki Sledilnika za covid-19.

Ksenja Tratnik Objavljeno 20. May. 2020

16:38

Priporočila Sloveniji za proračunsko, reformno in naložbeno ukrepanje
Evropska komisija je Sloveniji izdala priporočila za proračunsko, reformno in naložbeno ukrepanje, ki
bo prilagojeno novi koronavirusni realnosti. Prvo priporočilo je osredotočeno na javne finance, drugo
na trg dela, tretje pa na gospodarsko okolje. Vsako od priporočil vključuje več pozivov.

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

Izvršni podpredsednik Evropske komisije za gospodarske teme Latvijec Valdis Dombrovskis med
predstavitvijo letnega priporočila za države članice Evropske unije. Ta priporočila so vrhunec
evropskega semestra, cikla tesnejšega usklajevanja politik članic pod budnim bruseljskim očesom, ki
ga je Unija uvedla sredi finančne krize leta 2011, da bi okrepila odpornost proti novim krizam.

Aleš Vozel Objavljeno 20. May. 2020

16:09

Govorec vlade Jelko Kacin:
Od včeraj dolgujem še odgovor glede izplačil dodatkov za obremenjenost, ogroženost in
izpostavljenost tveganju za okužbo.
Ministrstvo za zdravje je na začetku aprila poslovodstva javnih zdravstvenih zavodov pozvalo k
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sprejemu internih aktov/sklepov, v katerih se opredelijo delovna mesta in delovišča glede na
obremenjenost in ogroženost ter izpostavljenost tveganju za okužbo po smernicah epidemiološke
stroke.
Zaposlene so razdelili v tri skupine:
1. skupina – zaposleni, ki opravljajo del. naloge na deloviščih z visoko stopnjo izpostavljenosti okužbi
po smernicah epidemiološke stroke,
2. skupina – zaposleni, ki opravljajo del. naloge na deloviščih z nižjo stopnjo izpostavljenosti okužbi,
3. skupina – zaposleni, ki v dogovoru z delodajalcem ali iz drugih razlogov ne opravljajo dela in nalog
na delovnem mestu, temveč čakajo na delo na domu in je izpostavljenost okužbi primerljiva z
izpostavljenostjo preostale populacije.
Dodatno jim je ministrstvo za javno upravo poslalo navodila v povezavi z dodatki, predvsem zaradi
enakopravne obravnave javnih uslužbencev. Odločitev o datumu izplačila dodatkov je v pristojnosti
javnih zdravstvenih zavodov, ki nato na ministrstvu za zdravje posredujejo zahtevke za refundacijo.
Rok za oddajo zahtevkov za izplačilo dodatkov za mesec marec in april je 20. 5. 2020. Ministrstvo za
zdravje je do 13. 5. 2020 prejelo 27, od skupno 32, zahtevkov zavodov za izplačilo obeh dodatkov za
mesec marec in 21 zahtevkov za mesec april.
Zahtevki, prejeti po 11. 5. 2020 so še v postopku obravnave. Pojasnimo naj, da so javni zavodi
poročali le o številu zaposlenih, ki so upravičeni do posamezne vrste dodatkov.
Ministrstvo za zdravje je 15. 5. 2020 na ministrstvo za finance naslovilo že drugi sveženj zahtevkov
bolnišnic v vrednosti 9,5 mio. evrov za izplačilo obeh vrst dodatkov za zdravstvene delavce. O
prerazporeditvi prvega svežnja v vrednosti 18,7 mio. evrov je odločila vlada na včerajšnji dopisni seji.
Bolnišnice bodo denar dobile nakazan do konca tega tedna, torej jutri ali najpozneje v petek. Izplačila
dodatkov je v pristojnosti javnih zdravstvenih zavodov, ki nato na ministrstvu za zdravje posredujejo
zahtevke za refundacijo.
Prav tako ste nas spraševali, kako je z vplačili na posebni transakcijski račun, namenjen boju z
epidemijo. Račun je še vedno odprt, do vključno včeraj pa se je na njem zbralo 583.710 evrov.

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

Številčno prevladujejo nakazila fizičnih oseb, po višini nakazil pa podjetja. Do zdaj najvišji enkratni
znesek je bil nakazan v znesku 400.000 evrov s strani podjetja.

Robi Kaurin Objavljeno 20. May. 2020

15:42

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
"Z vsakim sprejetim ukrepom smo bližje izhodu iz krize," je na začetku svojega nastopa na tiskovni
konferenci dejal minister Počivalšek. Po njegovih besedah je vse posledice za gospodarstvo in
turizem zaradi vplivov epidemije sicer težko napovedati.
"Ključni ukrep, ki smo ga včeraj sprejeli v okviru tretjega protikoronskega svežnja, je subvencioniranje
skrajšanega delovnega časa v obsegu 20-35 ur tedensko," je dejal in pojasnil, da bo delavec dobil za
čas dela polno plačo, za čas, ko ne bo delal, pa 80-odstotno nadomestilo.
Delodajalec pa bo prejel delno plačilo nadomestila za čas, ko delavec ne dela. Ta ukrep lahko
delodajalec koristi vsak mesec od 1. junija naprej. Ukrep pa bo veljal do 31. 12. 2020, je še dejal
minister.
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Do tega nadomestila so, kot je dejal, upravičena vsa podjetja, ki jim upade poslovanje tako, da "ne
morejo zagotavljati vsaj 10 odstotkov zaposlenim najmanj 90 odstotkov dela".
Glede turizma je minister dejal, da je ta v tem času "na veliki prekretnici", brez pomoči države pa da se
težav ne bo mogel rešiti.
Na področju turizma in gostinstva sta bila sprejeta dva ključna ukrepa. Prvi je nadomestilo za čakanje
na delo za podjetja v turizmu in gostinstvu, "ki jim bodo prihodki po njihovi oceni padli za več kot 10
odstotkov glede na 2019". Kot je dejal Počivalšek, sem štejejo "hotele, počitniške domove,
avtokampe, restavracije, potovalne agencije, organiziranje razstav in sejmov, obratovanje objektov za
kulturne prireditve, igralnice in turistične prevoze".
Delodajalci morajo delavce napotiti na čakanje do 30. junija, delavec se lahko v tem času vrne na
delo do 7 dni na mesec, kot je bilo v prvem svežnju. Nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne
plače in višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače od države je 80 odstotkov
nadomestila plače. Delodajalec krije do 20 odstotkov, postopek krije zavod za zaposlovanje.
Drugi ukrep so turistični boni: za polnoletne bodo v vrednosti 200 evrov, za mlajše pa 50 evrov.
Storitve se nanašajo na nastanitve in nastanitve z zajtrkom, ki jih nudijo hoteli, počitniški domovi,
kampi, turistične kmetije in drugi nastanitveni obrati za kratkotrajno bivanje.

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

Bon lahko unovčijo do 31. decembra. Furs bo v 8 dneh od predložitve bona povrnil znesek 50 oz. 200
evrov ponudniku storitve. Višina državne pomoči z boni je ocenjena na 345 milijonov evrov, vendar je
tukaj treba poudariti multiplikativni učinek oz. dodatno potrošnjo v turizmu. To koriščenje bonov bo
namreč imelo vpliv še z dodatnimi 172 milijoni evrov, ker bodo dopustniki potrošili za tisto, česar bon
ne pokriva.
"V zakon bodo vključena pravna podlaga za priglasitev državne pomoči po pravilih EU-ja in začasnem
okviru covid-19, na ministrstvu za gospodarstvo bomo na osnovi tega pripravili program finančnih
spodbud, namenjene bodo področju turizma, objemnim problemskim področjem in drugim področjem.
Za zagotavljanje likvidnosti podjetij pa bosta slovenski podjetniški sklad in regionalni sklad omogočila
tudi ugodne in hitre kredite, sredstva so že zagotovljena, 10 milijonov za slovenski podjetniški sklad in
14,4 za regionalni sklad. Krediti bodo v vrednosti od 5000 do 50.000 evrov, na ta način bomo lahko
podprli okoli 900 podjetij iz turizma ali drugih panog.
Še dva ukrepa na področju investicij: predlagali smo omilitev pogojev za dodelitev spodbud glede
novih delovnih mest, in sicer za obdobje do 30. 6. 2021. Spodbude se dodelijo, če investicija
najpozneje tri leta po koncu investicije ustvari in zapolni najmanj naslednje število delovnih mest: v
predelovalni in storitveni dejavnosti 10 delovnih mest, v razvojno-raziskovalni dejavnosti 3 mesta. Za
dodatni pogoj glede vsebine investicije v predelovalni dejavnosti je najnižja investicija 12 milijonov
evrov (to smo zmanjšali), v storitveni dejavnosti tri milijone evrov in v razvojno-raziskovalni dva
milijona evrov."
Protikrizni ukrepi po besedah ministra ne morejo rešiti vseh težav v gospodarstvu in turizmu, a v vladi
želijo preprečiti odpuščanja in ljudem zagotoviti varnost in ohranitev delovnih mest.
Sprejeti ukrepi so po njegovi oceni "eden boljših načinov spodbujanja turizma", ki je kot panoga najbolj
prizadet in bo posledice krize čutil zelo dolgo, saj je med epidemijo praktično obstal. Primerjanje z
drugimi panogami je zgrešeno, meni minister.
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S turističnimi boni smo izbiro turistične destinacije prepustili državljanom, turistični delavci pa naj
stranke pritegnejo, je dejal. "Zagotovili smo ribiško palico, ribe pa bodo morali podjetniki loviti sami
tako kot vsi ostali na trgu," je dodal.
Glede napovedi protestov prevoznikov, ki naj ne bi bili dovolj slišani, je minister dejal, da imajo v
povprečju tri vire prihodkov. Gre za linijske prevoze, šolske prevoze in prevoze v turizmu, je dejal.
Zaradi sprejetih ukrepov jim je bilo onemogočeno izvajanje dejavnosti, a je vlada s prvim in drugim
svežnjem pomoči pomagala tudi njim. A za "prevozniški del" bodo morali najti "še kako rešitev".
Na vprašanje, ali držijo namigovanja, da bo odstopil z ministrskega mesta in da se vrača med
poslance, je Počivalšek odgovoril le, da ima "železne živce in debelo kožo", glede dogovora na
koalicijskem vrhu o morebitni rekonstrukciji vlade pa je dejal, da so se dogovorili, da "gremo naprej".

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

(Foto: BoBo)

Boris Vasev Objavljeno 20. May. 2020

14:53

Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Predvidevali smo, da je ogroženih 258.000 delovnih mest, polovica pri fizičnih osebah, polovica pri
pravnih osebah. Ukrepi prvega svežnja so se dobro pokrili. Spremljamo dogajanje na trgu dela. V
evidenci brezposelnih se je število novo prijavljenih brezposelnih do konca aprila začelo skokovito
višati, v maju se je rast začela umirjati. Zdaj je 14.000 več prijavljenih v evidenco brezposelnih.
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S prvim in drugim svežnjem smo ohranili 260.000 delovnih mest. Predstavljamo si lahko, da bi bile
posledice brez ukrepov neprimerljivo slabše, kot so zdaj z ukrepi v gospodarstvu in prebivalstvu.
Z ukrepi smo vključili 1,3 milijona ljudi. Z novimi ukrepi, če gledamo bon za turistične kapacitete, bomo
pokrili vse prebivalstvo Slovenije.
Tretji sveženj je korak naprej, kjer zasledujemo dva ključna cilja, pomoč za ohranitev delovnih mest in
pomoč podjetjem in drugim družbenim skupinam. Ukrepi niso idealni, so pa optimalni in so se dobro
prijeli.
Nosilni ukrep za področje trga dela je subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Zanj namenjamo
do milijarde evrov. V osnovi bomo financirali do 50 odstotkov delovnega časa, od 20 do 5 ur. Največ
se bo dalo skrajšati na polovični delovni čas. Za delo, ko delavec ne dela, bo delodajalec izplačal
nadomestilo 80 odstotkov plače. Delodajalec pa bo prejel subvencijo države.
Osnovni pogoj je, da delodajalec najmanj deset odstotkom zaposlenim ne more zagotoviti devetdeset
odstotkov dela, 36 ur na teden.
Pomembna varovalka je, da delodajalec, ki bo prejemal subvencijo in še mesec dni potem, ne bo smel
začeti postopkov odpovedi pogodbe, če je bilo delavcu odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom.
Uredili bomo povračilo svojcem, ki so vzeli oskrbovance iz domov starejših in drugih institucij
socialnega varstva domov, bilo jih je 250. Do zdaj ni bilo mogoče povračilo plačila.
Kdaj načrtujete nadaljnje rahljanje ukrepov v DSO-jih in v kateri fazi je zakon o dolgotrajni
oskrbi?
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Z 11. majem so odprti za obiske domovi za starejše po strogih pravilih. Z ministrom za zdravje sva se
dogovorila, da bo zakon o dolgotrajni oskrbi najina prioriteta in v to bomo usmerili veliko energije. V
kratkem, ko bo sprejeta izhodna strategija iz krize, bomo pristopili k temu vprašanju. Smo pa 15 let v
zamudi.
Zakaj je ukrep podaljšanja čakanja na delo podaljšan le za en mesec in le za določene panoge?
Za horizontalno podaljšanje čakanja ne delo se nismo odločili, saj je pretehtalo, ker želimo vse panoge
spodbujati k aktivnostim. Ukrep čakanja na delo je pomagal prebroditi najtežji čas, ko je bilo omejeno
javno življenje. Za gospodarstvo, če ne bo drugega vala, bo koristneje, če ga bomo k aktivaciji
spodbudili s subvencijo skrajšanega delovnega časa.

Gregor Cerar Objavljeno 20. May. 2020

14:22

Andrej Šircelj, minister za finance na vladni novinarski konferenci:
Vlada je obravnavala poroštveni zakon, ki prinaša poroštvo Slovenije za instrument Sure. Z njim bo
financiran ukrep skrajšanja delovnega časa. Skrajšanje delovnega časa je izredno pomembno za
slovensko gospodarstvo, ker prinaša fleksibilnost pri poslovanju. Pomemben pa je tudi zato, ker to
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fleksibilnost financira država. Z drugimi besedami – za tiste delavce, ki ne bodo delali polni delovni
čas, jim bo manko dela plačala država. V praksi to pomeni, da če delavec dela le polovico od 8 ur na
dan, mu bo polovico denarja za plačo primaknila država iz sklada Sure. Za delavca torej ostane vse
enako.
Na evropski ravni je za instrument Sure namenjenih 100 milijard evrov denarja. Evropska komisija se
bo enostavno zadolžila. Bonitete, ko se zadolžuje EK, so trojni A, skoraj zagotovo, zato pričakujemo,
da bodo obrestna mera in preostali pogoji zelo ugodni. To pomeni, da takšna zadolžitev pomeni tudi
ugodno zadolžitev za Slovenijo. Poudarjam, da gre za povratna sredstva, ne gre za nepovratna, kar
pomeni, da bo ves denar treba vrniti.
EK dokončno še ni razdelil tega denarja, lahko pa povem, da ocenjujemo, da bi Slovenija lahko dobila
900 milijonov. Denar bo namenjen zagotavljanju delovnih mest oz. temu, da se financira skrajšani
delovni čas. Računamo, da bo ročnost instrumenta 10 let. Računamo tudi na to, da bi skrajšanje
delovnega časa lahko financirali tudi iz drugih virov, in sicer iz tekoče finančne perspektive, ki se
konča leta 2020. Poleg tega bi lahko financirali tudi iz socialnega sklada.
Financiranje skrajšanja delovnega časa pomeni dodatno zadolžitev za Slovenijo, okvir je že sprejet,
gre za dve dodatni milijardi evrov. Iz tega zornega kota sledi razmerje med dolgom in BDP-jem na
okoli 82 oz. 83 odstotkih, ne samo zaradi dodatne zadolžitve, ampak tudi zato, ker je BDP padel.
Napovedi so različne, podatek Umarja kaže na 8,1-odstotni padec.
Zakaj tako hitri ukrepi? Zato, ker računam, da bo gospodarstvo čim prej zaživelo in bo kriza, ki je
nastala zaradi epidemije, imela črko V, kar pomeni, da se bo, ko je prišla na dno, na skrajno točko,
dvigala nazaj zelo hitro.
Novinarska vprašanja:

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

Kako težek bo tretji sveženj ukrepov?
Vse je odvisno od zadnjih izplačil v maju in juniju. Prva maksimalna napoved v vrednosti treh milijard
evrov neposrednih izdatkov ne bo dosežena, je pa treba upoštevati poroštva. Potem smo dejansko
blizu tega. Kakršne koli ocene težko dam, pred koncem je težko napovedovati, koliko bo vreden tretji
sveženj. Navsezadnje se bo nadaljeval v mesecu juniju za nekatere dejavnosti, predvsem turistične.
Ko bo sveženj končan, bosta ministrstvo za finance in vlada transparentno pokazala vse podatke,
koliko dejansko to stane. Tretji sveženj je v zakonu ocenjen na milijardo evrov.
Avtomobilska industrija je razočarana. Kako jim boste razložili, da ukrep čakanja na delo, razen
enomesečnega podaljšanja za turistično panogo, zamira?
V prvem zakonu je bilo določeno, da ukrepi, če vlada prekliče epidemijo, veljajo le še do konca
meseca. Vlada je do 15. v mesecu, kot je pisalo v zakonu, to tudi naredila. Čakanje na delo gledam v
smeri, da je prišel čas, ko je treba začeti aktivnost v gospodarstvu. Ocenjujemo, da je ukrep
skrajšanega delovnega časa veliko bolj motivacijski ukrep. Podjetja lahko začnejo načrtovati poslovne
procese, zaženejo delo, ljudje lahko delajo nekaj ur, fleksibilno. Da pridemo na stanje, ki je bilo pred
krizo, ne bo trajalo nekaj dni, prej nekaj let.
Kakšen finančni učinek pričakujete od bonov za turizem? Bonov bo izdanih za 365 milijonov
evrov, računamo na multiplikativne učinke.

Gorazd Kosmač @kosmacg -- Objavljeno 20. May. 2020

14:17

Govornik vlade Jelko Kacin na redni novinarski konferenci:
Vlada je na včerajšnji seji končala obravnavo predloga Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in
odpravo posledic epidemije bolezni covid-19 za državljane in gospodarstvo, tako imenovani tretji
protikoronski sveženj.
Predlog vsebuje začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije nalezljive
koronavirusne bolezni na področju dela, javnih financ, gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva in
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prehrane, štipendij, subvencije študentske prehrane, visokega šolstva, infrastrukture in javnega
naročanja.
Vlada je besedilo predstavila koaliciji in predlog bo še danes romal v državni zbor.
Na novinarski konferenci sodelujejo še minister za finance Andrej Šircelj, minister za gospodarstvo
Zdravko Počivalšek in minister za delo Janez Cigler Kralj.

Robi Kaurin Objavljeno 20. May. 2020

13:23

ZDA podaljšale zaprtje meje s Kanado in Mehiko do 21. junija
ZDA so zaradi pandemije novega koronavirusa podaljšale zaprtje meje s Kanado in Mehiko do 21.
junija. Dovoljene so le nujne poti. Meje med državami so sicer zaprte od 18. marca.
Trenutno lahko mejo med ZDA in Kanado prečkajo nujni delavci, kot so zdravstveni delavci, posadke
letalskih prevoznikov in vozniki tovornih vozil. 8900-kilometrska meja ni zaprta tudi za ameriške
državljane, ki se vračajo v ZDA, in za kanadske državljane, ki se vračajo v Kanado.

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

Ameriško-kanadsko mejo v normalnih časih prečka povprečno 400.000 ljudi na dan, dnevna
trgovinska menjava pa je vredna 1,7 milijarde ameriških dolarjev. Od izbruha pandemije so prehodi
čez mejo izjemno redki, zaradi zaprtja vseh nenujnih poslov pa se je zmanjšal tudi obseg trgovine.
(Deutsche Welle)
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Boris Vasev Objavljeno 20. May. 2020

13:00

V Južni Koreji skoraj pol milijona dijakov spet v šole
V Južni Koreji se je v okviru postopnega odpiranja šol, ki so bile zaprte zaradi pandemije novega
koronavirusa, po več kot dveh mesecih v šolske klopi vrnilo več sto tisoč dijakov.
Ob tem veljajo ukrepi ohranjanja fizične razdalje in večje higiene, ob vstopu v šole pa dijakom merijo
telesno temperaturo.

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

V šole se je vrnilo okoli 440.000 dijakov zadnjih letnikov srednjih šol, ki bodo decembra opravljali
sprejemne izpite na univerzah. Postopno se jim bodo v prihodnjih tednih v več fazah pridružili tudi
drugi šolarji. Učenci nižjih razredov bodo zaradi velikega števila sicer izmenično nadaljevali tudi
izobraževanje na daljavo. (STA)

Boris Vasev Objavljeno 20. May. 2020

12:22

Vsak dan po stanovanju preteče 690 krogov in naredi 10 kilometrov
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Ker so v Moskvi vse športne dejavnosti na prostem zaradi epidemije novega koronavirusa
prepovedane, se je neka Rusinja znašla po svoje in v tekaško stezo spremenila kar svoje dvosobno
stanovanje.

Gregor Valenčič Objavljeno 20. May. 2020

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

11:08

V Španiji bodo morali nositi maske vsi starejši od šest let

Vsi v Španiji, ki so stari šest ali več let, bodo morali v javnosti, kjer ni mogoče držati varnostne
razdalje, nositi maske, so sporočili iz vlade. Odlok za omejevanje širjenja koronavirusa bo začel veljati
v četrtek. Izjema velja za otroke, mlajše od šest let, in za osebe, ki imajo težave z dihanjem.
V Španiji že velja obvezno nošenje mask za potnike na javnem prometu. Vir:STA

Katja Štok Objavljeno 20. May. 2020

10:58

Kljub rahljanju ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa in sprostitvi omejitve gibanja v
javnosti se življenje na ulice italijanskih mest vrača zelo počasi. Znamenitosti v Rimu, kot so fontana
Trevi in španske stopnice, pred katerimi so se včasih zbirale množice turistov, so še vedno skoraj
neobljudene, številne trgovine in lokali pa ostajajo zaprti, saj lastniki pravijo, da se jih ne splača
odpreti.
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Gregor Valenčič Objavljeno 20. May. 2020
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10:55

Objavljeno 20. May. 2020

10:53

Samoplačniško testiranje za 94 evrov
Samoplačniško testiranje za okužbo z novim koronavirusom je od prejšnjega tedna že mogoče v
Splošni bolnišnici Celje, je razvidno s spletne strani bolnišnice. Od četrtka pa bo mogoče tudi na kliniki
za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana.
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V Celju se na samoplačniški odvzem brisa lahko zainteresirani naročijo vsak dan med 8. in 16. uro na
telefonski številki 070 457 664. Kot opozarjajo na svoji spletni strani, se je treba naročiti vsaj 36 ur
pred predvidenim terminom za izdajo izvida. Cena samoplačniškega testiranja v Celju je 94 evrov.
Izvid bodo prejeli v 24 urah od odvzema brisa. (STA)

Gregor Cerar Objavljeno 20. May. 2020

10:45

Ob epidemiji novega koronavirusa so vsak dan aktivirani pripadniki civilne zaščite in drugih organizacij
ter številni prostovoljci. V torek je bilo na vseh ravneh angažiranih 1840 pripadnikov sil za zaščito in
reševanje. (STA)

Gregor Cerar Objavljeno 20. May. 2020

10:01

Član vladne skupine in direktor podjetja Dewesoft Jure Knez je v Odmevih dejal, da bi raje videl, da
vlada denar, ki bi bil sicer namenjen za subvencioniranje čakanja na delo, izkoristi za ustvarjanje nove
dodane vrednosti.

Gregor Valenčič Objavljeno 20. May. 2020

Izpusti toplogrednih plinov najnižji po drugi svetovni vojni

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

09:28
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Na vrhuncu pandemije aprila so izpusti ogljikovega dioksida po svetu upadli za 17 odstotkov, a njihova
vrednost znova počasi narašča, kaže študija mednarodnega konzorcija Global Carbon Project.
Več TUKAj.

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

Katja Štok Objavljeno 20. May. 2020

09:10

Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je v Odmevih napovedal težke čase za vlado, ki jo čaka
sprejemanje ukrepov za oživitev gospodarstva po epidemiji covida-19.

Gregor Valenčič Objavljeno 20. May. 2020

08:54

Rolls Royce bo odpustil 9000 zaposlenih
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Zaradi pandemije in sprejetih zajezitvenih ukrepov, ki so zelo prizadeli letalsko industrijo, bo britanska
vesoljska družba Rolls-Royce, ki izdeluje motorje za letalsko in drugo industrijo, odpustilo 9000
zaposlenih po vsem svetu. S tem naj bi prihranili več kot 700 milijonov evrov.

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

Katja Štok Objavljeno 20. May. 2020

08:04

Rekordno število mrtvih v Braziliji. Bolsonaro: Tudi Trump jemlje klorokin.
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Ameriški predsednik Donald Trump razmišlja o prepovedi potovanj v Brazilijo, kjer je v zadnjih 24 urah
umrlo 1179 okuženih z novim koronavirusom. Brazilski predsednik Jair Bolsonaro pa priporoča
splošno uporabo klorokina. Več TUKAJ.

Katja Štok Objavljeno 20. May. 2020

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

07:29

Ameriški predsednik Donald Trump zaostruje svojo retoriko in odnose s Kitajsko. Ti so se sicer močno
poslabšali že med ostro dvoletno trgovinsko vojno, pandemija covida je to še močno poslabšala. Kaj
to pomeni za stabilnost mednarodnih odnosov?
Pogovor z Zorano Baković, sinologinjo in dolgoletno dopisnico Dela iz Kitajske
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Aleksandra K. Kovač Objavljeno 20. May. 2020

07:27

Kanadski premier Justin Trudeau je v torek sporočil, da bo meja med Kanado in ZDA zaradi
pandemije novega konronavirusa ostala zaprta še do 21. junija, razen za nujne poti. Državi sta mejo
zaprli za vse potnike, ki nimajo nujnih opravkov, že 21. marca. Tovorni promet čez 8900 kilometrov
dolgo mejo sicer ostaja nemoten. (STA)
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Aleksandra K. Kovač Objavljeno 20. May. 2020

07:14

Pozdravljeni,
Spremljamo dogodke povezane z epidemijo novega koronavirusa. Z vami je ekipa novinarjev MMC-ja.

Aleksandra K. Kovač Objavljeno 20. May. 2020
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Vlada z enim zamahom nad
vse, ki ji 'nagajajo'
D. J.
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AVTOR
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Vlada je predlagala interventni zakon za
odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij
za zagon gospodarstva po epidemiji covida19.
Gospodarstvo nujno potrebuje pospešen zagon
investicijskega cikla, ki bo poleg gradbenega sektorja
angažiral tudi ostale storitvene dejavnosti, ob tem
poudarjajo na vladi, kjer upajo, da bodo s hitrim in
učinkovitim ukrepanjem omilili posledice oziroma zmanjšali
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

negativne učinke epidemije covida-19 na gospodarstvo.
„Gradbeništvo je v marcu in aprilu zabeležilo hud padec, je med največjimi med državami
Evropske unije. Hkrati je to sektor, ki ima močne multiplikativne učinke na ostale storitvene
sektorje, kot so prevozništvo, trgovina,“

poudarja okoljski minister Andrej

Vizjak.

Z zagonom investicij na vladi računajo, da se bo povečala
gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v
gradbeništvu kot drugih panogah, kot so prodaja,
opremljanje prostorov, posredovanje, trgovina itd.
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„Cilji predloga zakona so v čimprejšnjem zagonu investicijskega cikla države, koordinirana in
pospešena izvedba pomembnih investicij ter skrajšanje rokov in prednostna obravnava v
primeru upravnih sporov zoper upravne akte, povezane z izvedbo pomembnih
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investicij,“

poudarjajo na vladi.

SAŠA DESPOT

Zakon ima omejen rok trajanja, in sicer do konca
naslednjega leta. „Ni za čakati sprememb sistemske zakonodaje, ker je treba
investicije zagnati takoj,“

odločitev utemeljuje Vizjak in dodaja, da

upa, da bodo do takrat že uredili sistemsko zakonodajo na
tem področju.
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„Na ministrstvu za okolje in prostor delujejo številni organi, ki dajejo mnenja recimo na
področju voda, okolja, narave in ta mnenja so pogosto neusklajena. Investitorji, tudi državni
investitorji so zato prepuščeni zelo dolgotrajnim postopkom. Namen tega zakona tudi
ustanovitev koordinacijske skupine, ki bo hitro reševala morebitna nesoglasja in neusklajene
odločitve posameznih organov. Toda ne na račun vsebine. S tem zakonom se nič ne posega v
zakone o varovanju narave, okolja. Gre zgolj za to, da investitor pride do dovoljenja za

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

gradnjo v najkrajšem možnem času,“

še pojasnjuje Vizjak.

OBČINA KRŠKO

Vlada bo določila seznam pomembnih investiciji, ki bodo
razdeljene v tri skupine: tiste, ki jih je mogoče izvesti letos,
v naslednjo skupino sodijo tiste, ki bodo izvedene 2021, v
tretji skupini bodo investicije, ki se načrtujejo po letu 2021.
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Seznam investicij se že oblikuje: gre za pomembne
prometnice, železniške povezave, energetski objekti, so
pa tudi projekti, kot je NUK2, nekatere izobraževalne
institucije … Za vse investicije morajo biti zaprte finančne
konstrukcije, njihova vrednost pa mora biti nad pet
milijonov evrov.
Vizjak je naštel nekaj konkretnih projektov: železniška
proga Pragersko, železniška proga na Gorenjskem, drugi
tir, daljnovod Cirkovce-Pince, hidroelektrarna Mokrice,
med dolgoročnimi so hidroelektrarne na spodnji Savi.
„Ključno je, da takoj po sprejetju tega zakona v parlamentu, začnejo stroji na terenu brneti že
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poleti, da bomo s tem zagotavljali delovna mesta in prilive sredstev v proračun,“

je še

dejal Vizjak.
dezurni@zurnal24.si
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Ne ruši jih niti potres, poučeni kupci hiš to vedo
zurnal24.si/uporabno/ne-rusi-jih-niti-potres-pouceni-kupci-his-to-vedo-347235
May 21, 2020
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Kakšne hiše gradijo predvsem mladi in mlade družine, kakšne so njihove zahteve in
kaj lahko pri družinskih montažnih hišah pričakujemo v prihodnje, smo se pogovarjali z
Matejem Vukmaničem, direktorjem Marles hiš.
Življenje se počasi vrača v znane tirnice, pa vendar je za vami dvomesečno
obdobje posebnih razmer zaradi novega koronavirusa, kako ste se jim
prilagodili?
Zaradi epidemije je prišlo do zamika pri realizaciji poslov v Švici in Italiji, kjer smo bili
prisiljeni ustaviti dobave. Resurse smo od tam preusmerili v proizvodnjo hiš v Sloveniji
in Avstriji, saj imamo na teh trgih letošnjo proizvodnjo zagotovljeno. Zato te nismo
zaustavili, le prilagodili smo jo v skladu s priporočenimi varnostnimi ukrepi. Hkrati pa
realno načrtujemo, da bomo obseg poslovanja bistveno povečali v Nemčiji oziroma na
področju proizvodnje modulov, zato smo del procesov usmerili tudi v izdelavo teh.
arhiv Marles
Pomemben del vaših procesov je tudi nenehen razvoj. Kateri so zadnji
tehnološki dosežki na področju proizvodnje montažnih hiš?
Najnovejši dosežek je projekt Dom24ur, pri katerem sodeluje 12 uveljavljenih
slovenskih partnerjev, Marles pa ima vodilno vlogo. To je montažna enodružinska hiša,
ki bo zagotovila simbiozo vseh pomembnih aktivnosti sodobnega posameznika:
prostore za bivanje, delo od doma in prosti čas. Hiša je tehnološko napredna in
energijsko samozadostna, deluje kot neto ničenergijska. Narejena je iz superizolacijskih materialov, za delovanje uporablja napredno toplotno črpalko, rekuperacijo,
sončno elektrarno. Proizvedene električne energije je več, kot jo hiša potrebuje za
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svoje delovanje, presežki se shranjujejo v hranilnikih oziroma baterijah, iz katerih se
polnijo električni avtomobili, viški pa se lahko oddajajo v omrežje oziroma jih lahko
porabijo sosednje stavbe.
V hiši bodo vgrajene najbolj napredne pametne naprave in gospodinjski aparati ter
notranja oprema, ki bo zaznala razpoloženje uporabnika in glede na to ustvarila njemu
primerno vzdušje. Hiša in uporabnik bosta povezana, vgrajen bo t. i. digitalni dvojček,
prek katerega bo uporabnik lahko upravljal in nadzoroval delovanje vseh bistvenih
procesov objekta skozi celoten življenjski cikel.
Projekt, ki je vreden 15 milijonov evrov, je v fazi projektiranja, partnerji pa ga razvijamo
s podporo gospodarskega ministrstva. Postavljen bo na sedežu podjetja Marles v
začetku leta 2021. Eden od ciljev v prihodnje pa je njegova implementacija na
slovenski in tuje trge.
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Pogumna prihodnost, Marlesov kupec pa lahko že zdaj izbira med tehnološko
zelo dovršenimi hišami, kot so na primer pasivne in aktivne. Kolikšen delež
vaših kupcev se odloči zanje?
Pasivna gradnja se je v Sloveniji razvila zelo hitro in dosega zavidljiv delež, ki
predstavlja skoraj polovico celotne prodaje na slovenskem trgu. Delno je to posledica
veljavne zakonodaje, delno pa precejšnje ozaveščenosti investitorjev, ki se vse bolj
zavedajo bivanjskih in stroškovnih prednosti energijsko učinkovitih hiš. Poudariti
moramo tudi izjemno pozitivno vlogo Eko sklada, ki z nepovratnimi finančnimi
vzpodbudami že več let sistematično in dosledno pomaga pri gradnji pasivnih hiš.
Razvoj gre tako v smeri popolne energijske samozadostnosti montažnih objektov. To
dosegamo z dodatnimi ukrepi na področju zmanjšanja energijskih izgub in z
implementacijo naprav za pridobivanje energije iz okolja. Pri izolaciji objekta in
zagotavljanju njegove zrakotesnosti smo tehnološko že blizu optimalnih rešitev, pri
katerih je pomembno zgolj še optimalno razmerje med vloženo ceno in doseženim
učinkom. Razvoj tehnologij se bo vsekakor usmerjal v iskanje najboljših rešitev za
rabo naravnih virov. Tako v Marlesu že zdaj v vse objekte standardno vgrajujemo
predpripravo za vgradnjo fotovoltaike in sistema za uporabo deževnice.
Ali lahko opišete vašega povprečnega kupca?
Vse več kupcev je okoljsko ozaveščenih in izobraženih, k nam prihajajo zelo dobro
informirani. To so predvsem mladi pari, se pa vračajo tudi že druge in tretje generacije
kupcev iz preteklosti. Dobro vedo, kaj potrebujejo. Hišo z individualno zasnovo, ki je
cenovno sprejemljiva, do okolja prijazna, energijsko varčna, stroški obratovanja in
vzdrževanja morajo biti čim manjši, hkrati pa želijo dolgoročno varnost, stabilnost in
jamstvo. Opažamo, da je za kupce zelo pomembna dolgoletna tradicija in stabilnost
podjetja, ta se kaže v izjemnih, tehnološko dodelanih objektih, ki ohranjajo svojo
kakovost in vrednost tudi dolgoročno.
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Takšni kupci so za nas dobrodošel izziv, zato so naši prodajniki zelo dobro poučeni, da
lahko odgovarjajo na njihova vprašanja. V nadaljevanju pa našim kupcem
zagotavljamo strokovnjake, ki jim ves čas svetujejo in jih pri gradnji usmerjajo. Pri
pasivni in skoraj ničenergijski hiši je namreč že od vsega začetka nujno sodelovanje
arhitektov ter strokovnjakov gradbene fizike, strojnih inštalacij in elektroinštalacij.
So slovenski manj ali bolj zahtevni kot kupci v tujini?
Razlika je morda le v tem, da nekateri domači kupci k nam prihajajo s številnimi
informacijami, ki so jih dobili na spletu ali pri konkurenčnih podjetjih. Zato so
informacije pogosto napačne in zavajajoče ter marsikateremu kupcu zameglijo pogled.
Vedno poudarjamo, da je bistvena kakovost in ne količina informacij. Na podlagi
svojega znanja in kakovostnih informacij mora biti kupec sposoben sam sprejeti zanj
pravo odločitev. Na splošno pa je raven znanja o hišah na zelo visoki ravni.
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Končna odločitev je seveda kupčeva, pa vendar, kako v Marlesu pridobite
njegovo zaupanje?
Marles je največji slovenski proizvajalec montažnih objektov z več kot 75-letno
tradicijo, zaradi česar veljamo za podjetje, ki mu kupci zaupajo. Tega ne moreš kupiti
ali vzpostaviti čez noč. Gradi se skozi leta, v naši družbi je to ena temeljnih vrednot.
Kupce smo uspeli skozi leta prepričati, da smo preprosto najboljši. Postavili smo
največ objektov, več kot 28.000 hiš in več kot 380 šol in vrtcev. Tudi zdaj proizvedemo
največ objektov na leto, lani več kot 220. Smo tudi podjetje, ki več kot 60 odstotkov
svoje proizvodnje izvozi na najbolj zahtevne trge, v Avstrijo, Nemčijo, Italijo, Švico.
Našteto so gradniki zaupanja, zaradi katerega nam zvesti ostajajo naši partnerji,
zaposleni in kupci.
Pomemben vidik zaupanja je tudi naš hišni projektivni biro. Naši strokovnjaki
prisluhnejo željam in potrebam investitorja ter mu ob upoštevanju osnovnih kriterijev
pomagajo načrtovati hišo.
Ne smemo pa pozabiti na 30-letno jamstvo, ki ga dobijo za Marlesovo hišo. Tega
ponudnik, ki je pravkar prišel na trg, zagotovo ne more dati. Tako kupci spoznajo, da
so Marlesovi objekti dolgoročno optimalna izbira, saj z nami izbirajo udoben, varčen in
tehnološko dovršen objekt, v katerem bo lahko bivalo več zadovoljnih generacij.
Kakšno vlogo imajo pri tem certifikati in bonitetna ocena poslovanja?
V času nepredvidljivih razmer tradicija, izkušnje, finančno stanje družbe oziroma
bonitetna ocena, kredibilnost vodstva in zaposlenih, pridobljeni certifikati ter občutek
varne naložbe za prihodnje, kupcu vlivajo dodatno zaupanje in zagotovilo za
brezhibno izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti.
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Vse to v Marlesu imamo. Pridobili smo najvišja priznanja za kakovost naših hiš, med
katerimi prednjačijo certifikati in znaki kakovosti mednarodno uveljavljenih inštitucij.
Naj jih izpostavim le nekatere: Evropsko tehnično soglasje - CE znak, Minergie
Schweiz, Passivhaus certifikat inštituta v Darmstadtu, IQ Austria certifikat, ÜA
Zeichen, RAL Gutezeichen. Ob tem naj poudarim, da je treba ločiti med CE znakom
za material in CE znakom za hišo kot celoto. Ni dovolj, da imajo znak le vgrajeni
materiali.
Zelo smo ponosni tudi na nedavno nagrado za najboljši proizvod leta. Podeljuje jo
združenje nemških mizarjev, prvič pa jo je dobilo tuje podjetje. Marles jih je prepričal z
modularnimi lesenimi objekti, izdelanimi na ključ.
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Pred časom smo prejeli tudi najvišjo bonitetno oceno zlati AAA, kar nas uvršča med
6,9 odstotka najuspešnejših slovenskih podjetij. To je dokaz, da smo najbolj
zanesljivo, kredibilno in nizko tvegano podjetje za sodelovanje s strankami, kupci,
dobavitelji, pa tudi drugimi poslovnimi partnerji.

Marles hiše Maribor
Konkurenca na področju montažnih hiš je v Sloveniji precejšnja, po čem se
Marles še loči od drugih proizvajalcev?
Zasledil sem podatek, da je v Sloveniji 64 različnih ponudnikov montažnih objektov.
Med njimi je zgolj peščica takšnih, ki imajo lastno proizvodnjo, razvoj, vse zakonsko
zahtevane certifikate, in gradijo skladno z veljavno gradbeno zakonodajo.
Marles ima lastno proizvodnjo, lastni razvojni oddelek in več kot 15 zaposlenih
inženirjev. Njihova zadolžitev je poiskati najboljše in trajnostne rešitve za montažno
hišo. Od konkurence nas loči tudi dejstvo, da so elementi hiše industrijsko proizvedeni
v popolnoma prenovljeni in nadzorovani proizvodnji, kjer brez prisotnosti vlage in
drugih zunanjih dejavnikov vgradimo okna, senčila in vhodna vrata ter naredimo
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fasadno izolacijo. To nam omogoča nadzor nad vsemi procesi dela in zagotavlja
sledljivost in nadzor kakovosti, ki jo pri Marlesu med drugim nenapovedano redno
preverja neodvisni inštitut z Dunaja, Holzforschung Austria.
Od konkurence se ločimo tudi po tem, da za proizvodnjo montažnih elementov hiše
uporabljamo izključno visoko kakovostne materiale priznanih blagovnih znamk ,ter
tako ne dopuščamo možnosti za sistemske napake.
Veljamo za „trendsetterja“ v panogi, kar konkurenca zelo rada posnema, in čemur
sledi. V Marlesu ohranjamo tehnično jedro, to je sposobno slediti vsem smernicam, ki
jih postavlja trg, in izpolniti še tako zahtevne želje naših kupcev.
Kakšna je za vas idealna hiša, živite tudi vi v Marlesovi hiši?
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Že 10 let živim v Marlesovi hiši. Tehnično gledano je idealna hiša velika od 120 in 150
kvadratnih metrov, dvokapnica, grajena v našem pasivnem sistemu Marles Mega Plus
Pasiv N14. To je sistem pasivne gradnje, ki v kombinaciji s toplotno črpalko zrak/voda,
rekuperacijo in sončno elektrarno najbolje izrablja obnovljive vire energije in bistveno
znižuje obratovalne stroške skozi svoj življenjski cikel. Vgrajeno pa ima vrhunsko
leseno stavbno pohištvo z ALU-oblogo, ki ga proizvaja naša sestrska družba Marles
PSP.
Kaj odgovarjate investitorjem, ki so še vedno prepričani, da je najboljša zidana
hiša, ker bo montažno odpihnil prvi močnejši veter, ob požaru bo zgorela kot
vžigalica, pri potresu pa se bo sesula kot hiša iz kart?
To so fobije, ki pa v zadnjih letih pospešeno izginjajo. Predvsem mlajše generacije
imajo zadosti kakovostnih informacij in vedo, kaj pomeni montažna gradnja, in da te
navedbe niso resnične. Trditev, da bi hišo odpihnil močnejši veter, ne drži. Montažne
hiše gradimo tudi na vetrovno najbolj izpostavljenih področjih v Vipavski dolini in na
Krasu, kjer piha burja tudi do 150 km/h. Za ta področja posebej prilagodimo
izvedbene detajle in konstrukcijo ter tako zagotovimo dolgotrajno varnost in stabilnosti
objekta, za kar kupcu dajmo 30 letno jamstvo.
Kar se tiče potresne varnosti velja, da je montažna gradnja bolj varna kot klasična, kar
potrjuje tudi zadnji večji potres v Posočju, kjer so Marlesovi montažni objekti ostali
praktično nepoškodovani večji dela drugih klasično zidanih pa se je porušil. Montažna
gradnja je namreč bolj lahka gradnja, bolj fleksibilna, zato se tudi bolje odziva na
potresne sunke. Predvsem pa v Marlesu za vsak objekt naredimo izračun statike
glede na lokacijo in pričakovane obremenitve zaradi močnega vetra ali morebitnega
potresa ter temu prilagodimo izvedbene detajle in konstrukcijo.
Glede požarni varnosti ima Marlesova hiša certifikat, ki dokazuje, da so posamezni
gradbeni elementi odporni na požar tudi do 90 min. Stene so obložene z mavčnovlaknenimi ploščami, ki so ognjevarne, hkrati pa les v kontaktu z ognjem ne spreminja
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svojih fizičnih lastnosti tako kot drugi gradbeni elementi, na primer jeklo. Vsi gradbeni
elementi so dejansko testirani v neodvisnih laboratorijih v tujini in zanje imamo
pridobljene ustrezne certifikate.
Ali mislite, da bo prišel čas, ko bomo v Sloveniji zgradili več montažnih kot
zidanih hiš? Kaj napovedujete panogi v prihodnje?
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Panoga se zelo razvija, je v razcvetu, spodbujena z nepovratnimi sredstvi za
trajnostno in energijsko varčno gradnjo. Zelo smo motivirani, da postane montažna
gradnja še bolj razširjena, bo pa trg tisti, ki bo odločil o tem, katera bo v prihodnje bolj
razširjena. Menim, da bo to montažna gradnja. Opažam, da so mladi vedno bolj
ozaveščeni in naklonjeni montažni gradnji.
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Svojci pogrešajo
39-letno Bojano
Matajdl iz Mežice

8 min

Avstrijske meje po
novem varuje
vojska
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Opice po okužbi
in cepljenju
razvile odpornost
na koronavirus
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KPK z novo vizijo
delovanja
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V sredo ob 909
testiranjih na
koronavirus brez
novih okužb, umrl
en bolnik s cov...

V sredo ob 909 testiranjih na
koronavirus brez novih okužb,
umrl en bolnik s covidom-19
Spregovorili so minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, Mojca
Matičič z Infekcijske klinike UKC Ljubljana in vladni govorec Jelko
Kacin.
PREVIOUS
NEXT

Vse objave

(Foto: Luka Cjuha)

Prenos v živo si lahko ogledate na
spodnji povezavi.
Novosti:
-V sredo ob 909 testiranjih na novi
koronavirus brez potrjene okužbe, umrl
en bolnik s covidom-19

Novinarska konferenca o akt
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Novinarska konferenca o akt

V sredo brez potrjene
nove okužbe z novim
koronavirusom, umrl
bolnik s covidom-19
V sredo so opravili 909 testiranj na
okužbo z novim koronavirusom,
pozitiven ni bil noben vzorec. Je pa umrl
en bolnik s covidom-19, piše na spletni
strani vlade. V bolnišnicah se je v sredo
zdravilo 21 bolnikov s covidom-19, od
tega trije na oddelkih za intenzivno
terapijo. Dva bolnika so odpustili v
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domačo oskrbo.

Matičičeva: Utrip v
klicnem centru za
informacije o
koronavirusu je lmski
Klicni center za informacije o novem
koronavirusu je v 75 dneh delovanja
prejel 42.261 klicev oz. povprečno 611
klicev na dan. Najdaljši pogovor je trajal
skoraj uro in pol, svetovalci pa uspejo
odgovoriti na večino vprašanj, je danes
povedala Mojca Matičič z infekcijske
klinike UKC Ljubljana, v vzdušje v centru
pa je opisala kot filmsko.
Klicni center je zaživel že nekaj dni pred
razglasitvijo epidemije v Sloveniji, do
ponedeljka pa je bil dosegljiv vsak dan v
tednu. Z umirjanjem epidemiološke
situacije pa so svetovalci na brezplačni
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telefonski številki 080 1404 po novem
dosegljivi od ponedeljka do petka med 8.
in 16. uro.

Vizjak: Zakon za zagon
investicij ne posega v
zakone s področja
varstva okolja
Predlog interventnega zakona za
odpravo ovir pri izvedbi pomembnih
investicij, katerega besedilo je v sredo
določila vlada, ne posega v zakone s
področja varstva okolja, je danes
zagotovil minister za okolje Andrej
Vizjak. Med pomembne investicije med
drugim sodijo pomembne prometnice in
železniške proge, pa tudi HE Mokrice in
HE na srednji Savi.
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Po podatkih statističnega urada je
gradbeništvo že marca zabeležilo hud
padec aktivnosti, ki se je nadaljeval tudi
aprila. Marca je bil med največjimi v EU,
je na današnji vladni novinarski
konferenci spomnil minister za okolje in
prostor Andrej Vizjak. Poudaril je, da gre
za sektor z velikimi multiplikativnimi
učinki na gospodarstvo.

ZDA donirale zaščitno
opremo za slovenske
domove za starejše
Ameriška veleposlanica v Sloveniji
Lynda C. Blanchard je ministrstvu za
delo danes predala donacijo 1660
zaščitnih vizirjev, namenjenih zaposlenim
v domovih za starejše v okviru
prizadevanj za preprečevanje širjenja
novega koronavirusa. Vizirje je
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financiralo Evropsko poveljstvo ZDA v
okviru programa mednarodne
humanitarne pomoči.
Kot so sporočili z veleposlaništva, je
Blanchardova donacijo predala v
državnem logističnem centru v Rojah v
navzočnosti državnega sekretarja na
ministrstvu za obrambo Uroša Lampreta,
državnega sekretarja na ministrstvu za
delo Cveta Uršiča, generalnega
direktorja Uprave RS za zaščito in
reševanje Darka Buta ter predsednice
upravnega odbora Skupnosti socialnih
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zavodov Slovenije Melite Zorec.
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Tri zahteve za revizijo izbora gradbincev
za drugi tir
Čas branja: 1 min

1
21.05.2020 11:35 Dopolnjeno: 21.05.2020 13:04
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JURIJ ŠIMAC

Foto: Jure Makovec
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Več iz teme:
drugi tir >

gradbeništvo >

Impresa >

China Railway >

2TDK >

Tunnelbau >

Kolektor >

Marti >

Cestno podjetje Nova... >

Na odločitev 2TDK o tem, kateri od gradbincev so
usposobljeni za gradnjo milijardo evrov težkega drugega
tira, so prišle tri zahteve za revizijo, so nam potrdili na
2TDK. Kdo jih je vložil, ne razkrivajo.
Spomnimo, projektna družba za gradnjo drugega tira 2TDK
petim gradbenim konzorcijem ni priznala sposobnosti za
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

gradnjo enega od dveh odsekov drugega tira. 2TDK je v prvi
fazi odločal, kdo od gradbincev je sposoben izvesti dela in
kdo ne. Iz igre je za zdaj izpadlo pet gradbincev oziroma
konzorcijev. Med njimi so velika evropska gradbena
podjetja: avstrijski Swietelsky Tunnelbau,
švicarski Marti (na razpisu je sicer kandidirala njihova
avstrijska družba) in italijanska Impresa Pizzarotti. Prav
tako sta iz igre dva kitajska gradbinca – China Civil
Engineering Construction Corporation (skupaj z
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družbo China Railway 20th Bureau Group) in Power
Construction Corporation of China.
Kot že rečeno, dva od neizbranih gradbincev sta vložila
zahtevo za revizijo, kar pomeni, da se bodo nadaljnji
postopki izbora nekoliko zavlekli. O tem, zakaj nekaterim
gradbincem niso priznali sposobnosti za gradnjo drugega
tira, smo pisali v članku Zakaj so iz boja za drugi tir za
zdaj izpadli trije evropski gradbeni velikani?
V igri za posle je po prvem izboru ostalo deset družb
oziroma konzorcijev, med njimi so:
iz Slovenije: Kolektor CPG (v konzorciju s turškima
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

družbama Yapi Merkezi in Ozlatin) in Gorenjska
gradbena družba (v konzorciju s češko družbo
Metrostav in CGP Darija Južne);
iz Kitajske: China Communications Construction
CompanyLimited (nastopa samostojno), China State
Construction Engineering Corporation Limited
(nastopa samostojno), China Railway GroupLimited
(nastopa samostojno) in China Gezhouba Group (skupaj

56

21.05.2020

Finance.si

Četrtek, 13:04

Država: Slovenija

Kazalo

4/4

https://gradbenistvo.finance.si/8961965/Tri-zahtev...

s slovenskim Ginexom International iz Nove
Gorice);
iz Turčije: Cengiz Insaat, IC Ictas (v konzorciju s
sarajevsko družbo Euroasfalt, ki je v Sloveniji že
precej delala) in YDA Insaat Sanai (skupaj s turško
družbo Unitek) in
iz Avstrije: Strabag.

Več iz teme:
gradbeništvo >

Impresa >

China Railway >

2TDK >
Kolektor >

Tunnelbau >

Marti >

Cestno podjetje Nova... >

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

drugi tir >
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Vizjakova interventna ekipa bo reševala konflikte pri
izvajanju investicij
Čas branja: 3 min

0
21.05.2020 13:10 Dopolnjeno: 21.05.2020 13:10

Mnenjedajalci na področjih voda, okolja, narave in na drugih
področjih se pogosto neučinkovito usklajujejo, kar podaljšuje
postopke pri investicijah. Interventni zakon uvaja rešitve.
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BORUT HOČEVAR

Foto: Shutterstock
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Več iz teme:
Koronavirus - ukrepi za... >
Andrej Vizjak >
Emonika >

gradbeništvo >

Ministrstvo za okolje in... >
Sava >

energetika >
Narodna in univerzitetna... >

Družba za državne ceste >

Slovenske železnice >

Vlada je sinoči določila besedilo predloga Interventnega zakona za odpravo ovir
pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji. Predlog
zakona smo podrobneje opisali v članku Prihaja zakon za odpravo ovir pri
pomembnih naložbah, skupaj težkih pol milijarde evrov.
Dodajamo nekaj podrobnosti, ki jih je na današnji tiskovni konferenci predstavil
minister za okolje Andrej Vizjak.
Interventni zakon je začasen in bo veljal do konca prihodnjega leta. Vlada želi
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

rešitve za učinkovito izvajanje investicij in za odpravljanje ovir za naložbe vnesti
v sistemsko zakonodajo. Na spremembe sistemske zakonodaje pa ni smiselno
čakati, ker je treba zagnati investicije čim prej, je povedal Vizjak.
Na področju delovanja MOP delujejo številni mnenjedajalci, na primer pa
področju voda, okolja in narave. »Svoja mnenja prepogosto neučinkovito
koordinirajo svoja mnenja, stališča in postopke. Investitorji, tudi državni,
prepuščeni zelo dolgotrajnim postopkom,« pravi Vizjak.
Eden od namenov intervencijskega zakona je ustanovitev koordinacijske ekipe,
ki bo hitro in na primeren način reševala morebitna neskladja mnenj različnih
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mnenjedajalcev. To pomeni »reševanje teh konfliktov in izdajanje dovoljenj v
zelo kratkih rokih«.
Vendar ne na račun vsebine: »S tem zakonom se ne posega v zakone o varovanju
okolja, narave, voda in druge. Vse tehnične in druge strokovne norme ostajajo
iste. Zakon prinaša bolj usklajeno delovanje državnih organov zato, da investitor

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

pridobi dovoljenje brez odlašanja in v najkrajšem možnem času.«

Foto: Borut Hočevar

Minister Andrej Vizjak: "Investicije na seznamu
morajo biti izvedljive, pomembno pa bo, da
imajo zaprte finančne konstrukcije."
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V zakonu je predvideno, da bo vlada sestavila seznam pomembnih investicij, ki
bodo razvrščene v tri prednostne skupine:
● v prvi skupini bodo naložbe, pri katerih je začetek mogoče načrtovati že letos,
● v drugi skupini so naložbe z začetkom leta 2021,
● v tretji skupini pa so naložbe, za katere se državni prostorski načrti še
pripravljajo, njihova izvedba pa se bo začela po letu 2021.
V predlogu zakona so našteta merila za razvrščanje naložb med strateške.
Vključene so naložbe v infrastrukturo, energetiko, šolstvo, notranje in zunanje
zadeve in druge
Seznam naložb se že oblikuje in usklajuje med resorji: »Vsi želijo imeti
investicije na tem seznamu, kar je razumljivo.« Seznam bo nared v prvem tednu
junija, takoj po sprejetju zakona v državnem zboru. Na njem so vse pomembne
prometnice, železniške povezave, energetski objekti, objekti za prenos in
proizvodnjo električne energije in plinovodno omrežje.
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Na seznamu so tudi NUK 2 in izobraževalne ustanove.
Na njem so železniški projekti, na primer Pragersko, Gorenjska proga in drugi
tir. Med energetskimi projekti sta na seznamu daljnovod Cirkovce - Pince in
hidroelektrarna Mokrice, za katero Vizjak ocenjuje, da bi jo lahko začeli graditi
letos.
Pomembna naložba je Emonika, ki »si zasluži priti na seznam«. Pristojno
ministrstvo bo »verjetno predlagalo« za umestitev na seznam tudi projekt
bežigrajski športni.
Med dolgoročnimi projekti so hidroelektrarne na srednji Savi, kjer je v pripravi
državni prostorski načrt.
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Investicije na seznamu morajo biti izvedljive, pomembno pa bo, da imajo zaprte
finančne konstrukcije. Nekatere uvrščene naložbe niso odvisne od integralnih
sredstev državnega proračuna, ker jih financirajo viri gospodarstva. Takšen
projekt je skladišče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, ki se bo financiralo
iz posebnega sklada. Podobno je z naložbami, ki jih financirajo Družba za
državne ceste, Slovenske železnice, ELES, ki financira izgradnjo
daljnovodov.
Pomemben vir za pomembne naložbe so kohezijski sklad in drugi evropski
skladi, namenski skladi države, na primer vodni in podnebni sklad.
Takoj po sprejetju interventnega zakona v državnem zboru bodo začeli z
iskanjem rešitev, da se postopki končajo v optimalnem času, da »začnejo stroji
brneti že v poletnih mesecih«.
»S tem bomo zagotavljali gospodarsko aktivnost in delovna mesta ter pritoke v
državni proračun«, je zatrdil Vizjak.
Vlada je poleg tega včeraj podaljšala ukrepe za učinkovito gradnjo v tretjem
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protikoronskem paketu.
Vizjak je pripravo interventnega zakona utemeljil tudi s podatkom, da je bil
padec dejavnosti v slovenskem gradbeništvu marca med najvišjimi v EU,
gradbeništvo pa ima močne multiplikativne učinke na storitvene sektorje, na
primer na prevozništvo, trgovino in drugo.

Več iz teme:
Koronavirus - ukrepi za... >
Andrej Vizjak >

gradbeništvo >

Ministrstvo za okolje in... >

energetika >
Narodna in univerzitetna... >
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Emonika >

Sava >

Družba za državne ceste >

Slovenske železnice >
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Vizjak: Zakon za odpravo ovir pri investicijah
ne posega v zakone s področja varstva okolja
STA

Slovenija

21. 05. 2020, 12.59
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Predlog interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij, katerega
besedilo je v sredo določila vlada, ne posega v zakone s področja varstva okolja, je danes
zagotovil minister za okolje Andrej Vizjak. Med pomembne investicije med drugim sodijo
pomembne prometnice in železniške proge, pa tudi HE Mokrice in HE na srednji Savi.

Minister Andrej Vizjak Foto: Sta

LJUBLJANA > Po podatkih statističnega urada je gradbeništvo že marca zabeležilo hud padec
aktivnosti, ki se je nadaljeval tudi aprila. Marca je bil med največjimi v EU, je na današnji vladni novinarski
konferenci spomnil minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Poudaril je, da gre za sektor z velikimi
multiplikativnimi učinki na gospodarstvo.
Vlada je tudi zato v sredo določila besedilo predloga interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi
pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covida-19. Na podlagi zakona bo določen
seznam investicij, ki bodo imele prednostno obravnavo pri pristojnih organih. Predvidoma bo šlo za
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skupno 500 milijonov evrov investicij.

Vizjak: Ne gre za poenostavitev odločevalskih postopkov
Zakon velja do konca prihodnjega leta. Ambicija vlade namreč je, da rešitve pretopi v sistemsko
zakonodajo, je poudaril Vizjak. Ker pa se z ukrepi mudi, je treba interventne rešitve omogočiti še pred
sprejetjem sistemske zakonodaje. V ta namen so tudi podaljšali ukrepe za učinkovito gradnjo iz tretjega
protikoronskega paketa, s tem zakonom pa odpravljajo dodatne ovire, je pojasnil.
Poudaril je, da ne gre za poenostavitev odločevalskih postopkov ali vodenje drugačnih postopkov,
temveč le za koordinirano in učinkovito delovanje in koordinacijo sočasnosti posameznih postopkov,
povezanih z isto investicijo. Izogniti se želijo pridobivanju istega mnenja, pojasnila ali dokumentacije
večkrat zapored.
“Kratki roki tako ne bodo na račun vsebine. S tem zakonom se na noben način ne posega v zakone s
področja varstva okolja. Vse strokovne in tehnične norme ostajajo iste - gre le za usklajeno delovanje
državnih organov, da lahko investitor do dovoljenja pride v najkrajšem možnem času,” je poudaril.

Seznam investicij že oblikujejo
Seznam investicij se po njegovih besedah že oblikuje. Na njem so med drugim vse pomembne
prometnice in železniške povezave. Med slednjimi je naštel drugi tir Koper-Divača, železniško vozlišče
Pragersko in gorenjsko progo.
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Nanj so uvrstili tudi pomembne energetske objekte, med drugim Hidroelektrarno (HE) Mokrice, za
katero ocenjujejo, da jo je mogoče začeti graditi še letos. Med dolgoročnimi projekti so tudi
hidroelektrane na srednji Savi, ki bodo sodile v tretjo prioriteto.
Uvrstitev na seznam si po Vizjakovih besedah zasluži tudi javni del ljubljanskega projekta Emonika. Ta se
po poročanju časnika Finance spet zaganja. Vlada naj bi namreč v kratkem uradno razdrla akt o javnozasebnem partnerstvu pri dogradnji ljubljanske potniške postaje iz leta 2007, ki ga je država skupaj s
Slovenskimi železnicami sklenila z madžarsko investicijsko skupino Trigranit.
Zemljišče, na katerem je predvidena gradnja poslovne stolpnice in nakupovalnega središča, je od lani v
lasti nepremičninske družbe Mendota Invest, katere ustanovitelj je lastniško povezan z madžarsko banko
OTP. Infrastrukturno ministrstvo naj bi pogodbo z družbo Mendota Invest podpisalo v kratkem, dela pa
bi lahko stekla prihodnje leto, je danes poročal časnik.

Med pomembnimi investicijami tudi NUK 2
Med pomembne investicije je vlada med drugim uvrstila tudi NUK 2 in nekatere druge izobraževalne
institucije. Seznam bo predvidoma končan v prvem tednu junija. Zelo pomembno je, da so investicije
tudi izvedljive, da jih je mogoče začeti v čim krajšem času, je poudaril Vizjak. Kot pomemben dejavnik je
pri tem izpostavil zaprtje finančnih konstrukcij za investicije, pri čemer je poudaril, da nekatere niso
odvisne od javnih sredstev.
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“Ključno je, da takoj po sprejetju zakona v državnem zboru začnemo z iskanjem optimalnih rešitev, da se
postopki zaključijo v najkrajšem možnem času in da investicije ugledajo luč sveta takoj. Na ta način
bodo stroji začeli brneti že poleti, s čimer bomo zagotavljali tudi gospodarsko aktivnost, delovna mesta
in prilive v državni proračun,” je še poudaril.
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Pripiranje vrat Kitajcem in Turkom
Gradbeništvo

Zakon daje naročnikom možnost izločitve
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Z interventnim
zakonom do
zagona investicij
po epidemiji
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Vrednost pomembne investicije mora biti po predlogu
zakona nad pet milijonov evrov. Predviden ﬁnančni obseg
izvedbe pomembnih investicij je 500 milijonov evrov. FOTO:
Regent Tadej

Z zagonom investicij se bo
povečala gospodarska rast v
vseh sektorjih, tako v
gradbeništvu kot drugje.
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Vlada je danes določila besedilo predloga interventnega
zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij
za zagon gospodarstva po epidemiji covida-19. Na
podlagi zakona bo določen seznam investicij, ki bodo
imele prednostno obravnavo pri pristojnih organih.
Predvidoma bo šlo za skupno 500 milijonov evrov
investicij.
Kot so po dopisni seji vlade sporočili iz njenega urada za
komuniciranje, se bo zaradi epidemije bruto domači
proizvod letos občutno zmanjšal, zato gospodarstvo
poleg dosedanjih ukrepov nujno potrebuje tudi pospešen
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zagon investicijskega cikla, ki bo poleg gradbenega
sektorja angažiral tudi ostale storitvene dejavnosti.

"S hitrim in učinkovitim ukrepanjem se bodo omilile
posledice oziroma zmanjšali negativni učinki epidemije
covida-19 na gospodarstvo," pričakuje vlada.
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Cilj je koordinirana in pospešena izvedba pomembnih
investicij ter skrajšanje rokov in prednostna obravnava v
primeru upravnih sporov zoper upravne akte, povezane z
izvedbo pomembnih investicij.
Po predlogu se bo zakon uporabljal za investicije, ki
bodo na podlagi zakona določene s sklepom vlade.
Seznam bo objavljen na spletni strani ministrstva za
okolje in prostor.
"Gre za investicije, ki so ključne za zagon gospodarstva
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

po prenehanju epidemije covida-19. Z zagonom investicij
se bo povečala gospodarska rast v vseh sektorjih
države, tako v gradbeništvu kot v drugih panogah, kot so
prodaja, opremljanje prostorov, posredovanje, trgovina,"
pravi vlada.
Za pospešeno in koordinirano izvedbo investicij bo
odgovorna novoustanovljena koordinacijska skupina. Ta
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ne bo vodila posameznih postopkov odločanja ali
podajanja mnenj, saj so zato pristojni upravni organi,
ampak bo skušala usklajevati sočasnost izvajanja
postopkov, "ob zavedanju, da pogosto v posameznih
postopkih nastopijo podobne težave", navaja vlada.
Pri tem poudarja, da ne gre za nižanje odločevalskih
postopkov ali vodenje drugačnih postopkov, temveč le za
koordinirano in učinkovito delovanje in koordinacijo
sočasnosti posameznih postopkov, povezanih z isto
investicijo in morebitni izogib pridobivanju istega mnenja,
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pojasnila ali dokumentacije večkrat zapored.
Koordinacijska skupina bo investicije s seznama
razdelila v tri prioritetne liste. V prvi bodo tiste, ki jih je glede na stopnjo pripravljenosti in zagotovitev virov
ﬁnanciranja - mogoče začeti izvajati do konca leta 2020,
v drugi tiste, ki jih je mogoče začeti izvajati do konca leta
2021, v tretji pa tiste, ki morajo biti umeščene v strateške
dokumente posameznih ministrstev, ki zahtevajo pripravo
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državnega prostorskega načrta in katerih načrtovana
predračunska vrednost je vsaj 25 milijonov evrov.
Vrednost pomembne investicije mora biti po predlogu
zakona nad pet milijonov evrov. Predviden ﬁnančni
obseg izvedbe pomembnih investicij je 500 milijonov
evrov.
Kriteriji za določitev pomembnih investicij so, da bodo
investicije izvajale cilje nacionalnih strateških politik in
programov na področjih prometa, energetike,
gospodarske razvojne infrastrukture, okolja, kmetijstva,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

stanovanjske gradnje, zdravstva, domske oskrbe,
izgradnje varovanih stanovanj, vzgoje, izobraževanja,
športa in znanost, obrambe, javne uprave, kulture,
notranjih in zunanjih zadev ter pravosodja. Poleg tega
bodo izvajale cilje strateških politik in programov
evropske kohezijske politike 2014-2020 in 2021-2027 ter
ostalih ﬁnančnih mehanizmov EU 2021-2027 na
omenjenih področjih.
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Te investicije bodo pristojni organi prednostno
obravnavali. Določen bo tudi kriterij, na podlagi katerega
bo določena prednostna obravnava posamezne
investicije, ko bo moral organ odločiti o več prednostnih
zadevah. Kot prednostni kriterij bo določen vir
ﬁnanciranja po vrstnem redu: zasebna sredstva,
mednarodni mehanizmi ﬁnanciranja (razvojni skladi in
banke), proračunski skladi in namenska sredstva
proračuna, javnoﬁnančni viri občin, javnoﬁnančni viri
ﬁnanciranja mehanizmov programov Evropske komisije
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in nacionalni javnoﬁnančni viri.
"Glede na to, da je cilj in namen zakona zagon
gospodarstva s pomembnimi investicijami, morajo biti
projekti tudi v dobrobit tako slovenskega gospodarstva
kot tudi države, zato se določa, da so pomembne
strateške investicije izvedene v javno korist," navaja
vlada.
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Za hiter postopek izdaje gradbenega dovoljenja oz.
končanja postopkov, povezanih z umeščanjem v prostor,
bo zakon določil obravnavanje postopkov, povezanih s
temi investicijami, tudi v sodnih postopkih. "Učinkoviti in
hitri upravni postopki morajo biti
podprti tudi s strani sodne veje oblasti," pravi vlada.
Za zagotovitev predvidljivosti odločanja v postopkih
javnega naročanja bo določena obvezna uporaba
smernic Evropske komisije o udeležbi ponudnikov in
blaga tretje države na trgu javnih naročil EU, je še
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sporočila vlada.
Po teh smernicah na javne razpise ni treba vabiti
ponudnikov iz tretjih držav, ki niso podpisnice
mednarodnih sporazumov (npr. sporazuma o vladnih
naročilih in dvostranskih sporazumih o prosti trgovini s
poglavji o javnem naročanju), v katerih se je EU
zavezala, da bo za nekatere gradnje, blago, storitve in
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gospodarske subjekte več tretjih držav zagotovila dostop
do svojih trgov javnih naročil.

INVESTICIJE

KORONA KRIZA

GOSPODARSKA RAS

Podprite Svet kapitala
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Delamo razliko; z le enim klikom do kakovostnega pobega v poslovne zgodbe Sveta kapitala že
za 0,99 EUR.
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Vizjak: Na seznamu pomembnih investicij tudi NUK 2,
HE Mokrice, gorenjska proga...
Pomembne naložbe bodo razvrščene po prioritetah
G. C.| 21. maj 2020 ob 11:58
Ljubljana - MMC RTV SLO

Med pomembnimi naložbami je minister Vizjak naštel tudi hidroelektrarne na Savi. Foto: Twitter Je…

Slovensko gradbeništvo je doživelo enega največjih padcev dejavnosti v EU-ju v
marcu. Zato je vlada v sredo na dopisni seji sprejela predlog interventnega zakona
za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva.
"Gradbeni sektor ima močne multiplikativne učinke na druge sektorje. Vlada je zato sprejela
interventni zakon za odpravo ovir pri pomembnih naložbah za njihov zagon po epidemiji
novega koronavirusa, Gre za začasni zakon, ki bo veljal do konca prihodnjega leta. V tretjem
svežnju smo podaljšali ukrepe za učinkovito gradnjo. V tem zakonu pa odpravljamo dodatne
ovire," je na vladni novinarski konferenci interventni zakon predstavil okoljski minister Andrej
Vizjak.
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Zakon predvideva, da bo vlada določila seznam pomembnih naložb, ki bodo razvrščene v tri
prioritetne skupine. V prvi skupini bodo naložbe, ki jih je mogoče načrtovati v letu 2020. Druga
prioriteta so naložbe v letu 2021, v tretji skupini pa bodo tiste, pri katerih so v postopku
državni prostorski načrti in jih je treba pospešiti.
Pomembne naložbe bodo po ministrovih navedbah razvrščene po prioritetah glede na
strateške dokumente države, tako na področju gospodarstva, šolstva, infrastrukture ...
"Seznam se že oblikuje. Na njem bodo pomembne prometnice, železniške povezave, energetski
objekti, tudi projekti, kot je NUK 2," je pojasnil okoljski minister, ki je med železniškimi projekti
naštel Pragersko in gorenjsko proga, med energetskimi pa daljnovod Cirkovce – Pince, HE
Mokrice, dolgoročno pa so na seznamu hidroelektrarne na srednji Savi.
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Slovenski zvezdnik: 'Ko so mi vzeli avto, sem se streznil.'
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Sonja
Javirnik,
revija
ObraziAvenija,
21. 5.
2020

Domen Kumer

Domen Kumer
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Zvezde

Ker vse obrne na šalo in ker se zdi, da nima nobene skrbi na tem svetu, je Domen Kumer
med tistimi javnimi osebnostmi, pri katerih je še posebno velik prepad med njegovo javno
podobo in realnostjo. Pred letom dni mu je umrl oče, kar je bil povod, da smo štajerskega
glasbenika povabili na bolj oseben pogovor. In čeprav se še sam šali, da noče razbiti mita
o tem, da je površen, plehek, smo iz globin - verjetno prvič - izvlekli zgodbe, ki dokazujejo,
da je Domen v resnici (tudi) zelo drugačen, kot se zdi na prvi pogled.
Je bila očetova smrt pred dobrim letom za vas velika življenjska prelomnica?
Vsekakor. Do takrat sem preprosto dvignil telefon in ga poklical za nasvet, zdaj pa le razmišljam, kaj bi mi svetoval in
vzorčim glede na prejšnje primere.
Kakšen odnos sta imela?
Tako jaz kot brat sva bila zelo povezana z njim. Vsekakor pa je bilo v tem odnosu precej strahospoštovanja. Oče je bil
zelo strog med mojim odraščanjem, kar pa ne pomeni, da ni bil tudi prizanesljiv. Bil je kolerik in ni imel potrpljenja, zato
je moralo biti vse narejeno takoj, ko si je on to zamislil. Ko je prišlo do določene iniciative z njegove strani, smo vsi leteli
kot gasilci. (nasmešek) Letela je tudi mama, čeprav je imela ona svoje prijeme, s katerimi ga je obvladala … Delati smo
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morali vse, skoraj bi še sami servisirali avtomobile. Ko sem bil še v osnovni šoli, sem se že začel seznanjati s
fakturiranjem, potem pa je to prevzel brat. Najbolj stresno je bilo, ko je stal za menoj in se drl name, če česa nisem
naredil dobro.
Ste torej blesteli pri matematiki, če ste fakturirali račune za njegovo podjetje?
Kje pa! Daleč od tega. (smeh) Oče itak ni priznaval nobenih izgovorov, tako da to, kako računam v šoli, ni bilo
pomembno. Če je rekel, da moram nekaj narediti, sem to moral narediti. Včasih je bilo res zelo težko, ampak po drugi
strani se danes ne ustrašim nobenega izziva. Veste, oče je bil seveda tudi zelo zabaven in je znal v nekem trenutku
zaostriti situacijo, v naslednjem trenutku pa je vse obrnil na šalo. A če si se sprostil preveč, te je znal hitro vrniti nazaj,
zato smo se včasih počutili kot jojo. (smeh) Spominjam se, ko smo se peljali s smučanja v Franciji skozi Švico. Brat mi je
dal na glavo steklenico kokakole, ki se je polila po sedežih. Takoj sva vedela, da bo grdo … Oče je ustavil kar sredi
avtoceste v Švici. Vsi smo morali iz avta, on pa se je drl kot zmešan. Temu je sledila čistilna akcija – kar tam sredi
avtoceste, videti smo bili kot pravi »čehi«. (smeh) Velik poudarek je dajal na čistočo avtomobila in na čistočo čevljev in
prav zanimivo je, da tudi mene moti, če ima kdo umazane čevlje ali zobe …
Ste se zaradi očetove nepredvidljivosti že pri 19 letih odselili od doma?
Odselil sem se le 200 metrov stran. Pričakoval sem, da bom manj nadzorovan, vendar se to ni zgodilo. (smeh) Oče je
še vedno krožil naokrog in vse nadzoroval, usmerjal in me poskušal oddaljiti od napačnih vplivov. Morda zato res nisem
nikoli zapadel pod vpliv škodljivih substanc, čeprav sem v nekem obdobju veliko časa preživel po zabavah. Malo je na to
vplivala sreča, malo značaj, predvsem pa je to stvar vzgoje.
Kako pa je oče gledal na vašo glasbeno kariero?
Oče je bil zadovoljen, da se ukvarjam z glasbo, saj je videl, da mi je uspelo. A po 11 letih sem se malo naveličal vsega,
saj je bil ves čas prehud tempo. Ko je oče zbolel, sem začutil, da moram prevzeti skrb za posle in družino. Brat je, kot
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starejši sin, že prej delal z očetom, a se je pozneje zaposlil drugje. Navdušil sem se nad idejo, da bi kupil zemljo, ji
spremenil namembnost in na njej nekaj zgradil. Bil sem tako zagnan, da je tudi oče ugotovil, da me nima smisla
odvračati od tega. Najprej me je prepričeval, naj ne opustim glasbene kariere, vendar sem mu povedal, da v glasbi ne
vidim nobenega izziva več. Potreboval sem nekaj novega, izziv, pri katerem bi se fizično videl napredek! In kaj bi bilo
lahko bolje kot gledati, kako gre opeka na opeko! Oče je bil v nekem trenutku prepričan, da sem preveč optimističen,
vendar mi je uspelo in na koncu me je pohvalil. Do tega uspeha sem potreboval nekaj let, ko pa sem slišal očetovo
priznanje, me je navdušenje hitro minilo. Očitno je šlo predvsem za očetovo potrditev, kot neka faza v življenju.
Pravite, da niste več videli izzivov v glasbi. Ste očitno eden redkih, ki ne govori, da glasbo ustvarja za svojo
dušo …
Moja duša je bila tako izpostavljena in predana glasbi, da se je v tej predanosti že dušila. (smeh) Moja duša je najbolj
srečna, ko se vračam s koncerta domov in vidim, da se je občinstvo zabavalo, da je organizator zadovoljen, jaz in moja
skupina pa smo svoje delo dobro opravili. V zadnjih letih sem se naučil, da je zmagovalna kombinacija takrat, ko so vsi
zadovoljni – organizator, občinstvo in mi.
Kaj pa vaša druga življenjska prelomnica, ko ste se odselili čez mejo in se začeli ukvarjati z gradbenim poslom?
S čim ste imeli največ težav?
Na Štajerskem veliko ljudi dela v Avstriji, zato se kriza na področju nepremičnin tam ni tako zelo občutila. Povsem
drugače pa je, če si nekje tujec. To te začne sčasoma motiti. Tam smo bili tujci, z začasnim bivališčem, na nas so gledali
drugače kot na domačine. Avstrijci imajo kar nekaj pozitivnih lastnosti. Njihova nacionalna zavest je res na visoki ravni,
vedno bodo poskrbeli za svoje ljudi. Ob tem se bolj začneš zavedati, da je dom vendarle dom, zato sem zelo vesel, da
sem danes spet tukaj, v Mariboru.
Po očetovi smrti se je k vam preselila mama ...

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

Z mamo sva imela vedno dober odnos, seveda pa je bilo nekaj trenj, ko sem bil v puberteti. Oče je znal znoreti na
dnevni bazi, ko pa se je razjezila mama, smo vsi vedeli, da gre zares. Mama v naše odnose ni mešala humorja, zato
sem vedel, da se ne bomo hitro smejali, ko se bo razjezila. Oče in mama sta bila zelo povezana, zato se mi ni zdelo
dobro, da ostane sama po očetovi smrti. S psom in mačko se je preselila k meni, kar se je dobro obneslo. Ni se mi zdelo
dobro, da živiva sama, vsaj v prehodnem obdobju.
Kdo je zdaj glavni, glede na to, da z mamo živita v vašem stanovanju?
Stvari se niso spremenile in še je vedno glavna mama. Sem pa odločen glede nekaterih stvari, kot je zračenje
stanovanja zgodaj zjutraj, ko je zunaj pod ničlo. Kljub mojemu nasprotovanju so naša okna še vedno odprta. (smeh)
Sicer sem zelo nezahteven človek, ki pa ne more mimo udobja. Imam kuhano in oprano, kar veliko odtehta. Prej sem za
vsa domača opravila poskrbel sam, zato je bil to zame pravi kulturni šok, novi stari moment, ki pa se bo tudi enkrat
končal. Dokler traja, naj bo tako, prepričan pa sem, da je tudi pri mami najhujše že mimo.
V javnosti imate podobo zabavljača, vedno se šalite, delujete malo neresni. Ampak očitno ste vse prej kot
(samo) to.
Greste kar v pravo smer. (nasmešek) Že od malega sem znal veliko stvari, po srcu pa sem bil strasten trgovec. Kot
šestletnik sem prodajal plastične dude. Na kmetijskih sejmih, kamor sem hodil z mamo, sem začel prodajati zatiče za
traktorske prikolice, ko sem treniral smučanje, sem ves čas trgoval s smučmi. Slabšim tekmovalcem ali tekmovalcem iz
južnih držav sem prodajal svoje stare smuči, pri 15 letih sem prodajal mobilne telefone. Vedno sem imela rad v rokah
denar in užival v tem, da sem nekaj kupil in potem dražje prodal. Čeprav sem denar hitro zapravil, sem bil vesel, saj sem
vedel, da sem iznajdljiv in sposoben spet zaslužiti.
Ste imeli vedno dovolj denarja ali ste doživeli v življenju faze, ko je bilo treba tudi stisniti zobe?
Seveda sem bil v vseh mogočih fazah, kot je to normalno v življenju. Pogosto sem bil brez denarja in tega nisem skrival.
Če denarja ni, ga pač ni in tega nima smisla prikrivati! Če imam denar, vas lahko povabim na večerjo, sicer pa boste
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plačali vi, saj drugače ostane samo »beži večerja«. (smeh)
Pa ste kdaj šli na »beži večerjo«?
Ko smo bili najstniki in smo trenirali smučanje, večkrat nismo imeli denarja, zato smo si včasih tudi privoščili »beži pico«,
predvsem v tujini. V Švici smo se nekoč najedli in potem splezali skozi okno na stranišču. Nikoli nismo kradli, vsake
toliko pa smo ušpičili kakšno lumparijo. Bilo nas je več, bili smo pogumni in preizkušali, kaj vse se da.
Očitno vas niso razvajali?
To pa res ne.
Ampak vaša javna podoba je povsem drugačna …
Ne vem, kje je prišlo do takih razhajanj v medijski podobi. To me sicer ni nikoli posebno motilo, saj se zavedam, da že
slog oblačenja nekomu tretjemu narekuje, kako te bo videl. Večkrat sem slišal, da sem aroganten, čeprav je očitno
nekoga samo motila moja zunanja podoba. Pri dvajsetih sem imel tudi težave s prehitro vožnjo, zaradi česar sem bil ob
razmeroma dober avto, poleg tega pa so bile tudi druge lekcije, zaradi katerih sem se spremenil. Ko so mi vzeli avto, me
je to kar konkretno streznilo – ostal sem brez avtomobila in brez izpita, zato sem vedel, da je nekaj res hudo narobe.
Kako so vaši starši gledali na to?
Bil sem tako intenziven v svojih norijah, da mi nič ni prišlo do živega. Seveda sta me opozarjala, tudi drugi so me,
ampak sem vse preslišal. Res sem rad hitro vozil …
Pa niste nikoli poškodovali sebe ali druge?
Na srečo ne. Morda gre za slabo tolažbo, vendar je bolje, da so mi vzeli avtomobil, kot da bi koga poškodoval. To mi je
dalo misliti, čeprav bi se zaradi avta najraje pojedel. Tako je moralo biti.
Vedno ste pripravljeni na šale, tudi iz sebe se znate norčevati. Kako to?
Včasih se za humorjem skrivam. Ljudje večkrat prikrivamo boleče stvari s humorjem, če je položaj zelo resen, pa tudi to
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ne gre. Prav zato zadnjih deset let vsako stvar dobro premislim. Z leti se vrednote spreminjajo, imamo druge prioritete in
metode za doseganje ciljev. Danes se zgrozim ob misli na nekatera svoja dejanja v preteklosti. Ampak v javnosti se mi
zdi še vedno najbolje, da se zaradi tega smejim.
Se zgrozite tudi ob misli na goljufijo, ki ste jo naredili na zadnji smučarski tekmi, ko ste prijatelja prosili, da
smuča namesto vas, in ste pristali na naslovnici, češ da škodujete ugledu slovenskega športa?
To je bila navihana potegavščina, ki služi bolj kot anekdota. Zagotovo so bili trenutki, ko mi glasba ni bila na prvem
mestu in sem imel druge prioritete. Včasih je bila slovenska glasba zelo popularna in je rumeni tisk cvetel. Upam, da se
bodo ti časi vrnili. To je pomembno tudi za naš jezik, saj se morajo mladi identificirati z jezikom v glasbi, da jim ne
postane tuj. Uh, zdaj pa sem šel že pregloboko – verjetno je bolje, da se držim lahkotnih tem, da ne bo kdo pomislil, da
nisem površen, plehek človek … (smeh)
Kakšna je vaša samopodoba danes? Se je z leti spremenila?
Moja samopodoba je bila vedno v redu, nikoli pa nisem bil narcisoiden, čeprav so mi številni to pripisovali zaradi videza.
Težko je govoriti o sebi, a lahko povem, da niti od bližnjih nikoli nisem slišal, da bi pretiraval v čem, uporabljal preveč
kozmetike, ampak sem bil tak, kot pač sem.
Nos ste si vseeno popravili. Torej samopodoba le ni bila vedno najboljša.
To me je res motilo, saj sem imel zaradi tega tudi komplekse. Nikoli pa nisem imel težav s porazom, ko mi kaj ni uspelo,
saj sem se naučil sprejemati poraze pri smučanju. Ko si skoraj vedno na zadnjem ali predzadnjem mestu, se pač
navadiš, da zmaga ni samoumevna. (smeh)
Do leta 2001, skupaj deset let, ste trenirali smučanje. Ste bili razočarani, ko ste ugotovili, da s smučanjem ne
boste prišli do vrha?
Ne. V desetih letih smučanja sem se naučil ogromno in spoznal veliko zanimivih ljudi. Zadnji dve leti sem poleti preživel
veliko časa s hrvaško smučarsko reprezentanco, v kateri sta bila tudi Janica in Ivica Kostelić. Skupaj smo trenirali in se
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družili. Pri njiju sem videl, kaj vse se da narediti z močno voljo. Čeprav nista imela pravih pogojev za vrhunsko
smučanje, sta vse dosegla z vztrajnostjo in voljo. Oba govorita odlično slovensko, kot tudi preostala ekipa, kar se mi je
vedno zdelo zelo spoštljivo. Ivica je bil strasten in talentiran rock’n’roll kitarist, jaz pa sem bil netalentiran, oba pa sva bila
mega. (smeh)
Pa ste tudi vi trenirali tako trdo kot Ivica?
Ne, ker to ni bilo normalno za naše normative. Spominjam se, da si je Ivica želel kitaro znamke Fender, bele barve, z
znakom Jimi Hendrix zadaj. To kitaro sem mu naročil v Mariboru. Dogovorila sva se, da mu jo pripeljem na trening v
Avstrijo. Takrat sem se vprašal, kam sem prišel, da poleg prodaje telefonov skrbim še za dobavo kitar. In se potem
počasi res posvetil samo glasbi. A prva tri leta sem brcal v prazno. Nihče me ni niti povohal. No, tega pa nisem
pričakoval in nisem hotel. Spomniti sem se moral nekaj posebnega in tako sem s pomočjo Brajevića prišel do pesmi
Daleč je do Portoroža. To je bil moj prvi uspeh. Pesem je bila velika uspešnica, čeprav so morda drugi mislili, da bi
morali zmagati oni. Nagrado dva milijona tolarjev sem dal otrokom s cerebralno paralizo in bil eden prvih, ki so darovali v
humanitarne namene.
Kako to, da ste darovali celotno nagrado? Je šlo za reklamno potezo?
Pri tem se nisem oziral na druge ali predvideval vnaprej, ampak sem bil vzgojen v tem duhu. Ko je bila vojna, sta oče in
mama pomagala z oblačili in drugimi stvarmi sosedom, ki so imeli doma begunce in Srbe iz vojašnice, ki so bežali
domov. Od nekdaj smo pomagali tistim, ki so pomoč potrebovali, čeprav tudi mi nismo imeli vedno dovolj. Ko smo imeli
večer pred MMS generalko, sta me spremljali plesna skupina Kazina in glasbena skupina Dejavu. Ko me je bobnar
vprašal, kaj bom z denarjem, sem takoj odgovoril, da ga bom dal v dobrodelne namene.
Torej ste zmago že pričakovali?
Pesem je bila tako očitno dobra in je odstopala od drugih, da sem takoj veljal za favorita. Takrat sem začel sodelovati z
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Natko Geržina in Zvonetom Tomcem, ki sta mi rekla, da če mi ne uspe s to pesmijo, mi nikoli ne bo … Dve leti pred tem
sem imel svoj čisto prvi glasbeni nastop v zavodu na Tratah, kjer so ljudje s posebnimi potrebami. S prijateljem Sašo
Vogrinom, znanim fizioterapevtom, sva igrala skupaj – on kitaro, jaz klaviature. Sašo je delal v tem zavodu, zato je bil to
humanitarni koncert. Na koncert me je pripeljal oče z mercedesom, ker sem imel dolge lase, so varovanci mislili, da je
prišel Michael Jackson. (smeh) Ko sem odšel od tam, sem še dva dni podoživljal vse, kar se me je dotaknilo, in takrat
sem prvič pomislil, da bi lahko nekomu nekaj dal. In zato pri MMS sploh nisem razmišljal – že takrat sem vedel, da bom
izkoristil prvo priložnost. Pa seveda še kakšno. Moja gesta na odru je tako presenetila organizatorja, da mi je vzel
mikrofon in takoj podvojil nagrado! Tista dva milijona tolarjev je dobilo društvo Sonček in to takrat ni bilo malo denarja.
Tudi Simona Weiss je darovala veliko denarja v humanitarne namene, vendar je bila ona že uveljavljena pevka.
Če me primerjate s Simono Weiss, je to zame res velik kompliment.
Imate radi komplimente?
Imam, vendar ne od ljudi, ki kar nekaj govorijo.
Ste veseli, če oziroma da imate oboževalce?
Seveda, brez njih tudi mene ni. Seveda pa preveč pohval tudi ni zdravo. Vedno je potrebna prava mera vsega. Iz orbite
me ni vrglo predvsem zato, ker sem bil zaradi športa realen do svojih zmožnosti, nihče mi ni dan za dnem govoril, da
sem najboljši. Ko sem se pripeljal v cilj, sem videl, da šest sekund zaostajam za prvouvrščenim, kar je skoraj pol dneva!
(huronski smeh) Zato res nisem mogel biti nerealen in si misliti, da sem najboljši. Imam sicer nekaj medalj, čeprav jih ni
veliko. Na zadnji tekmi sem bil celo prvi, res pa je, da se je nekdo drug peljal namesto mene. Takrat sem se zavedal, da
se ne bo dobro končalo, saj se je megla nenadoma razkadila in tako je imel veliko boljše razmere od tistih prej, težava
pa je bila tudi v tem, da se je njega veliko bolje videlo. Na koncu me je prepoznal Makedonec, ki sem mu leto prej prodal
svoje stare smuči. Očitno sem mu jih prodal še prepoceni. (smeh)
Služiti ste torej znali že od otroštva. In kako boste služili zdaj?
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Z gradbeništvom sem opravil. Vrnil sem se h glasbi. Delam veliko novih skladb, tudi kot producent za druge izvajalce. S
svojo skupino sem imel zelo veliko nastopov – upam, da bo tako tudi po končani epidemiji, ki je zdaj ustavila vse delo na
terenu. Kar seveda pomeni tudi, da ni prihodkov. Ampak h glasbi se nisem vrnil zaradi denarja. Če bi mi bil pomemben
samo denar, bi seveda ostal v gradbeništvu, ampak to me ni več osrečevalo. Tisti, ki v Sloveniji dela glasbo samo zato,
ker je to dober posel … (premolk) No, tega bi res rad spoznal. (smeh) Denar je seveda zelo pomemben, če ga nimaš za
na primer za plačilo elektrike ali ne moreš v trgovino, da si kupiš živila. Ampak ugotovil sem, da denar ni vse. Zame sta
najpomembnejša sreča, veselje. In tega je v glasbi res veliko, zato sem lahko zadovoljen, da se tudi s tem poklicem
lahko preživljam. Res pa je, da se vedno trudim, da bi poslušalcem ponudil kaj novega, še boljšega. Tako zdaj že
pripravljam velik projekt s pihalnimi orkestri. Konec leta naj bi imel z njimi – če bo seveda situacija v državi spet
normalna – turnejo po Sloveniji. Prepričan sem, da bo mojim poslušalcem všeč, kako moje pesmi zvenijo z orkestrom,
zame pa je to seveda spet velik izziv, kakršnih sem si vedno želel. Po karanteni bom zagotovo od jutra do mraka na
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vajah in po opravkih, ampak če nekaj delaš z veseljem, te to samo napolnjuje in osrečuje.
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Vlada za zagon gradbenega sektorja odpravlja
številne ovire
21.5.2020

Vlada je včeraj potrdila predlog interventnega zakona za odpravo ovir
pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji.
Kot je na novinarski konferenci povedal vladni govorec Jelko Kacinje
namen tega zakona zagotoviti učinkovit zagon investicijskega cikla in
preprečiti hujšo gospodarsko škodo, tako da se aktivno pospešuje
dejavnosti gradbenega sektorja in pridružitvenih dejavnosti.
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Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je pojasnil, da gradbeništvo v
Sloveniji beleži enega največjih padcev aktivnosti v EU-ju v mesecu marcu.
Ker ima gradbeništvo močne multiplikativne učinke na ostale storitvene
sektorje, je vlada potrdila predlog interventnega zakona za odpravo ovir pri
pomembnih naložbah za zagon investicij po epidemiji novega
koronavirusa. Gre za začasni zakon, ki bo veljal do konca prihodnjega leta,
je obrazložil minister.
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»S tretjim paketom smo podaljšali ukrepe za učinkovito gradnjo. Z
interventnim zakonom pa odpravljamo še dodatne ovire. Ustanavljamo
koordinacijsko ekipo, ki bo reševala morebitna neskladja mnenjedajalcev in
s tem pospešila izdajanje dovoljenj, a ne na račun vsebine,« je obrazložil
minister in ob tem poudaril, da z zakonom ne posegajo v področne zakone
varovanja okolja, narave, voda... »Strokovne in tehnične norme ostajajo
iste. Pospešujemo usklajevanje organov državne uprave z namenom, da
investitor pride do dovoljenj v najkrajšem možnem času,« je dodal.
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Zakon predvideva, da bo vlada določila seznam pomembnih investicij, ki
bodo razvrščene v tri prioritetne skupine. V prvi skupini bodo investicije, ki
jih je možno načrtovati v letu 2020. Druga prioriteta so investicije v letu
2021, v tretji pa tiste, pri katerih so v postopku državni prostorski načrti in
jih je potrebno pospešiti, je dejal Vizjak in dodal, da bodo razvrščene po
prioritetah glede na strateške dokumente
gospodarstva, šolstva, infrastrukture….

države,

na

področju

Poudaril je, da se seznam že oblikuje. Na njem pa bodo pomembne
prometnice, železniške povezave, energetski objekti, tudi projekti kot je
NUK 2. Konkretni projekti, ki so na seznamu so projekti Pragersko,
gorenjska proga, daljnovodi Cirkovce – Pince, HE Mokrice, dolgoročno tudi
hidroelektrarne na srednji Savi, ki bodo sodile v trejo prioriteto.
»Ključno je, da po sprejetju zakona začnemo z iskanjem optimalnih rešitev,
da se postopki zaključijo v najkrajšem možnem času in da začnejo stroji na
terenu brneti že v poletnih mesecih. S tem bomo zagotavljali delovna
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mesta, gospodarsko aktivnost in prilive v državni poračun,« je zaključil
Vizjak.
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Kmetijsko-živilski sejem Agra

Priprave potekajo po načrtu
Sprejemljiv je zamik prireditve za 14 dni

Odpoved bi ogrozila obstoj dejavnosti

Priprave na 58. kmetijsko-živilski se-

vajanje veljavnih navodil in priporočil

jem Agra, ki bo med 22. in 28. avgustom, potekajo nemoteno, zagotavlja

ne bi smelo biti težavno, kot pravi, sta

dni, ampak delamo vse, da bi

njihovi prednosti deset hektarjev ve-

prvotnem terminu,« poudari predse-

predsednik uprave Pomurskega

sej-

lika površina sejmišča in veliko zuna-

ma Janez Erjavec. Optimistično meni,

njega razstavnega prostora. Tudi med

dnik uprave. Obenem ne pričakuje težav s prihodom tujih razstavljavcev.

da avgusta težav z virusom ne bo več,
prav tako imajo namige, da se bodo
omejitveni ukrepi še naprej rahljali.

pa bomo morali sejme, ki so

»Če

ostali,

še

odpovedati, je ogrožen obstoj

dejavnosti, ker

letos ne bomo imeli
nobenega dohodka, ki bi nam omo-

posameznimi razstavljavci

je precej

razdalje, razen med stojnicami, kar pa
lahko rešijo in jih razporedijo tako, da

bo med njimi večji razmik.

»Mislim,

da so kar dobre možnosti, da omogočimo varno sprehajanje po sejmišču

»Za nas

je sprejemljiv zamik za

14

ostal v

Pove, da že v prejšnjih letih ni bilo
veliko razstavljavcev iz Italije, iz dru-

gih držav pa imajo večinoma zastopnike, ki so že v Sloveniji. »Mogoče je

lahko problem bolj psihološke narave, da obiskovalci iz tujine ne bi prišli oziroma vsaj ne v tako velikem šte-

gočal,

in vame stike.« Nekoliko več pomislekov ima glede posvetov in predavanj.

pa tudi profesionalno ekipo, ki projekte pripravlja po leto dni, in vse to

Bi pa bila po njegovih besedah smiselna rešitev morda to, da bi namesto
enega pripravili dva posveta in tako

Organizatorji med 24. in 26. septembrom načrtujejo še izvedbo sejma
Šobra. Če bi morali tega odpovedati,

je treba plačati,« pove. Letos so mora-

obiskovalce razdelili.

saj v sklopu sejma potekajo številne

da delamo. Država gotovo ne
bo pokrila stroškov delavcev, imamo

li zaradi koronavirusa že odpovedati
sejma Megra in

Green, preložili so ju

na prihodnje leto.
Po

načrtu

trenutno

potekajo

po-

stopki ocenjevanj različnih izdelkov,
na
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-

junij so preložili edino ocenjeva-

mesa in mesnih izdelkov, v preteklem tednu so se lotili tudi priprave
vzorčnih nasadov. Erjavec meni, da iz-

nje

Priprave

na

nadomestni

letošnjo Agro potekajo
termin,

foto

jure

Organizatorji niso

ničesar prepustili naključju in imajo tudi že izbran
rezervni termin, če izvedba sejma avgusta ne bo mogoča. »Nadomestni ter-

min je od

5-

do

10. septembra, saj je to

še edini prosti termin,« pove Erjavec in
doda, da bi bilo kritično, če bi se moral
sejem zamakniti v oktober, saj bi takrat

vilu,« pristavi.

dinamične predstavitve, pri katerih
sodelujeta tudi vojska in policija,

je

možno, da

ga preložijo na leto 2021.
»Naslednje leto bo Slovenija v drugi
polovici leta predsedovala Evropski
uniji in bi sejem morda preložili na

tisto obdobje.«
Ines Baler

prišli v kohezijo z drugimi sejmi.

po načrtu. Če

je ne bi mogli izvesti v avgustu,

imajo organizatorji

pripravljen

tudi

zauneker
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Z interventnim zakonom do zagona investicij po epidemiji
Svet kapitala

ČETRTEK, 21. MAJ 2020 OB 07:06
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Z zagonom investicij se bo povečala gospodarska rast v vseh
sektorjih, tako v gradbeništvu kot drugje.
Vir
Komentarji(0)
Obrazec za komentiranje
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Za zagon gospodarstva po epidemiji: z interventnim zakonom
do hitrejših pomembnih investicij
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Napisal Demokracija

Comments:DISQUS_COMMENTS

Kolesarska pot Vič | Avtor SOkol Arso; Albert Kolar

Vlada je določila besedilo predloga Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi
pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID–19 ter ga predloži
v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru RS po nujnem postopku, in sicer zaradi
preprečitve nepopravljive oziroma težko popravljive posledice za delovanje države.
Zakon se bo uporabljal za vse pomembne investicije, ki bodo na podlagi zakona in
kriterijev navedenih v tem zakonu določene s sklepom Vlade RS. Gre za investicije,
ki so ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije COVID-19.
Banka Slovenije in Urad RS za makroekonomske analize in razvoj opozarjata, da bodo
gospodarske posledice epidemije COVID-19 občutne in da se bo bruto domači proizvod
letos občutno zmanjšal. To izhaja tudi iz gospodarske ocene Evropske komisije. Zaradi
navedenega gospodarstvo nujno potrebuje poleg dosedanjih ukrepov tudi pospešen zagon
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investicijskega cikla, ki bo poleg gradbenega sektorja angažiral tudi ostale storitvene
dejavnosti. S hitrim in učinkovitim ukrepanjem se bodo omilile posledice oziroma zmanjšali
negativni učinki epidemije COVID-19 na gospodarstvo. Na podlagi tega zakona bo vlada,
na medresorsko usklajen predlog ministra za okolje in prostor, določila seznam
pomembnih investiciji. Seznam bo objavljen na spletni strani Ministrstva za okolje in
prostor (MOP).

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

Namen in cilj predloga zakona je zagotoviti učinkovit zagon investicijskega cikla države,
občin in zasebnega sektorja ob koncu epidemije COVID-19 in preprečiti hujšo
gospodarsko škodo na način, da se pospeši aktivnost gradbenega sektorja in pridruženih
storitvenih dejavnosti (trgovina, prevozništvo,itd.). Zakon se bo uporabljal za vse
pomembne investicije, ki bodo na podlagi zakona in kriterijev navedenih v tem zakonu,
določene s sklepom vlade. Gre za investicije, ki so ključne za zagon gospodarstva po
prenehanju epidemije COVID-19. Z zagonom investicij se bo povečala gospodarska rast v
vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah kot so prodaja, opremljanje
prostorov, posredovanje, trgovina, itd. Cilji predloga zakona so v čim prejšnjem zagonu
investicijskega cikla države, koordinirana in pospešena izvedba pomembnih investicij ter
skrajšanje rokov in prednostna obravnava v primeru upravnih sporov zoper upravne akte
povezane z izvedbo pomembnih investicij. Ocenjuje se, da bi se investicijski cikel lahko
močno okrepil in s tem zmanjšal oziroma omilil, če bi omogočili hitrejše pridobivanje
ustreznih aktov, ki bi omogočali gradnjo oziroma posamezne investicije.
Predlog zakona ureja ustanovitev koordinacijske skupine, ki bo odgovorna za pospešeno
in koordinirano izvedbo pomembnih investicij, kar bo pomenilo učinkovito delovanje.
Koordinacijska skupina ne bo vodila posameznih postopkov odločanja ali podajanja mnenj,
saj so zato pristojni upravni organi, temveč skuša usklajevati sočasnost izvajanja
postopkov, ob zavedanju, da pogosto v posameznih postopkih nastopijo podobne težave.
Poudariti je treba, da ne gre za nižanje odločevalskih postopkov ali pa vodenje drugačnih
postopkov za te investicije, temveč le koordinirano in učinkovito delovanje in koordinacijo
sočasnosti posameznih postopkov povezanih z isto investicijo in morebitni izogib
pridobivanju istega mnenja/pojasnila/dokumentacije večkrat zapored. Koordinacijska
skupina bo določila tudi tri prioritetne liste za potrebe odločanje v postopkih potrebnih za
izvedbo pomembnih investicij.
Kriteriji za določitev pomembnih investicij so, da investicije izvajajo cilje nacionalnih
strateških politik in programov na področjih prometa, energetike, gospodarske razvojne
infrastrukture, okolja, kmetijstva, stanovanjske gradnje, zdravstva, domske oskrbe,
izgradnje varovanih stanovanj, vzgoje, izobraževanja, športa in znanost, obrambe, javne
uprave, kulture, notranjih in zunanjih zadev ter pravosodja; da izvajajo cilje strateških
politik in programov Evropske kohezijske politike 2014-2020 in 2021-2027 in ostalih
finančnih mehanizmov Evropske unije 2021-2027 na področjih energetike, prometa in
gospodarske razvojne infrastrukture, okolja, kmetijstva, stanovanjske gradnje, zdravstva,
domske oskrbe, izgradnje varovanih stanovanj, vzgoje, izobraževanja, športa in znanosti,
obrambe, javne uprave, kulture, notranjih in zunanjih zadev ter pravosodja. Stopnja
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pripravljenosti investicij za izvedbo je takšna, da je mogoče pričeti z izvajanjem investicij
prve prioritetne liste do konca leta 2020 in druge prioritetne liste do konca leta 2021.
Investicije prve prioritetne liste izkazujejo zagotovitev finančnih sredstev za izvedbo
investicij do konca leta 2020 in druge prioritetne liste do konca leta 2021, investicije tretje
prioritetne liste morajo biti umeščene v strateške dokumente posameznih ministrstev,
zahtevajo pripravo DPN in katerih načrtovana predračunska vrednost je minimalno 25
milijonov EUR. Vrednost pomembne investicije mora biti nad 5.000.000,00 evrov.
Ureja se še vire financiranja pomembnih investicij, saj je treba poudariti, da niso samo
investicije financirane s strani države oziroma proračuna tise, ki bi jim bilo potrebno dajati
poseben pomen. Predviden finančni obseg izvedbe pomembnih investicij je v višini 500
milijonov evrov.

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

Zakon ureja tudi prednostno obravnavo pomembnih investicij s strani vseh pristojnih
organov. Določen je tudi kriterij, na podlagi katerega se določi prednostna obravnava
posamezne pomembne investicije kadar mora organ odločiti o več prednostnih zadevah.
Kot prednostni kriterij se določi vir financiranja po naslednjem vrstnem redu: zasebna
sredstva, mednarodni mehanizmi financiranja (razvojni skladi in banke), proračunski skladi
in namenska sredstva proračuna, javno finančni viri občin, javno finančni viri financiranja
mehanizmov programov Evropske komisije nacionalni javno finančni viri financiranja.
Glede na to, da je cilj in namen zakona zagon gospodarstva s pomembnimi investicijami,
je potrebno, da so ti projekti tudi v dobrobit tako slovenskega gospodarstva kot tudi države,
zato se določa, da so pomembne investicije izvedene v javno korist.
Hiter in učinkovit postopek izdaje gradbenega dovoljenja oziroma končanja postopkov
povezanih z umeščanjem v prostor se zagotavlja tudi z določitvijo obravnavanja postopkov
povezanih z izvedbo pomembnih investicij tudi v sodnih postopkih. Učinkoviti in hitri
upravni postopki morajo biti podprti tudi s strani sodne veje oblasti. Z namenom
zagotovitve predvidljivosti odločanja v postopkih javnega naročanja se določa obvezna
uporaba Smernice Evropske komisije o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu
javnih naročil EU.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Izbrali smo drugačen pristop, pomagajte podpreti Demokracijo.
V ozračju politične korektnosti in ekonomske negotovosti prihodki od oglasov
komaj zadoščajo za ohranitev neodvisnega in svobodnega glasu revije in spletne
strani Demokracije. V nasprotju z ostalimi mediji smo se odločili, da svoje spletne

91

Demokracija.si
Država: Slovenija

21.05.2020
Četrtek, 10:35

Kazalo

http://www.demokracija.si/slovenija/za-zagon-gospo...

4/4

vsebine ohranimo brezplačne za vse. V času, ko je sledenje aktualnim informacijam
nujno, verjamemo, da si vsak od nas zasluži dostop do natančnega in celovitega
pregleda vsebin. Če prebirate naše članke, vas prosimo, da nas podprete z donacijo,
ki bo zagotovila, da nas boste lahko še naprej spremljali in brali. TUKAJ.

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

Hvala Vam.
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Občina Podčetrtek: Rekonstruirali bodo 4 kilometre
cest
21. maja, 2020

Župan Podčetrtka Peter Misja je z Blažem Švelcem iz Zidanega Mosta, ki je podal
ponudbo z Nivig d. o. o., podpisal pogodbo za rekonstrukcijo občinskih cest v
skupni dolžini štirih kilometrov. Skupna vrednost rekonstrukcij bo znašala
214.625 tisoč evrov.
Občina Podčetrtek kot prijavitelj in nosilec investicije v
rekonstrukcijo občinskih cest v občini Podčetrtek je za leto
2020 kandidirala za pridobitev nepovratnih državnih
sredstev iz naslova 23. člena ZFO-1 za leto 2020. V sredo
je župan Podčetrtka Peter Misja podpisal gradbeno pogodbo
z izbranim najugodnejšim izvajalcem del po Zakonu o
javnem naročanju. Izvajalec del je Gradbeništvo in storitve Blaž Švelc, s. p., iz Zidanega
Mosta, ki je podal skupno ponudbo z NIVIG, d. o. o. Podpisana pogodba, katere vrednost
je 214.625 tisočakov, zajema rekonstrukcijo občinskih cestnih odsekov, in sicer v dolžini
1000 metrov v Peclju, 300 metrov na Virštanju, 700 metrov v Nezbišah, 400 metrov na
območju Svete Eme, 800 metrov v Selah in 500 metrov v Lastniču. Po besedah župana
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Misja bodo dela končana do 31. avgusta, v nadaljevanju pa se na ureditvi cestne
infrastrukture obeta še ena naložba, in sicer v sodelovanju z državo, ko bo prišlo do
ureditve ceste na Virštanju. (Karmen Cvirn)
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Za zagon gospodarstva po epidemiji: z interventnim
zakonom do hitrejših pomembnih investicij
21. 5. 2020

Ministrstvo za okolje in prostor

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

Vlada je določila besedilo predloga Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi
pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID–19 ter ga predloži
v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru RS po nujnem postopku, in sicer zaradi
preprečitve nepopravljive oziroma težko popravljive posledice za delovanje države.
Zakon se bo uporabljal za vse pomembne investicije, ki bodo na podlagi zakona in
kriterijev navedenih v tem zakonu določene s sklepom Vlade RS. Gre za investicije,
ki so ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije COVID-19.

Kolesarska pot Vič | Avtor SOkol Arso; Albert Kolar

Banka Slovenije in Urad RS za makroekonomske analize in razvoj opozarjata, da bodo gospodarske
posledice epidemije COVID-19 občutne in da se bo bruto domači proizvod letos občutno zmanjšal. To
izhaja tudi iz gospodarske ocene Evropske komisije. Zaradi navedenega gospodarstvo nujno potrebuje
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poleg dosedanjih ukrepov tudi pospešen zagon investicijskega cikla, ki bo poleg gradbenega sektorja
angažiral tudi ostale storitvene dejavnosti. S hitrim in učinkovitim ukrepanjem se bodo omilile posledice
oziroma zmanjšali negativni učinki epidemije COVID-19 na gospodarstvo. Na podlagi tega zakona bo
vlada, na medresorsko usklajen predlog ministra za okolje in prostor, določila seznam pomembnih
investiciji. Seznam bo objavljen na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP).
Namen in cilj predloga zakona je zagotoviti učinkovit zagon investicijskega cikla države, občin in
zasebnega sektorja ob koncu epidemije COVID-19 in preprečiti hujšo gospodarsko škodo na način, da
se pospeši aktivnost gradbenega sektorja in pridruženih storitvenih dejavnosti (trgovina,
prevozništvo,itd.). Zakon se bo uporabljal za vse pomembne investicije, ki bodo na podlagi zakona in
kriterijev navedenih v tem zakonu, določene s sklepom vlade. Gre za investicije, ki so ključne za zagon
gospodarstva po prenehanju epidemije COVID-19. Z zagonom investicij se bo povečala gospodarska
rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah kot so prodaja, opremljanje
prostorov, posredovanje, trgovina, itd. Cilji predloga zakona so v čim prejšnjem zagonu investicijskega
cikla države, koordinirana in pospešena izvedba pomembnih investicij ter skrajšanje rokov in prednostna
obravnava v primeru upravnih sporov zoper upravne akte povezane z izvedbo pomembnih investicij.
Ocenjuje se, da bi se investicijski cikel lahko močno okrepil in s tem zmanjšal oziroma omilil, če bi
omogočili hitrejše pridobivanje ustreznih aktov, ki bi omogočali gradnjo oziroma posamezne investicije.
Predlog zakona ureja ustanovitev koordinacijske skupine, ki bo odgovorna za pospešeno in koordinirano
izvedbo pomembnih investicij, kar bo pomenilo učinkovito delovanje. Koordinacijska skupina ne bo
vodila posameznih postopkov odločanja ali podajanja mnenj, saj so zato pristojni upravni organi, temveč
skuša usklajevati sočasnost izvajanja postopkov, ob zavedanju, da pogosto v posameznih postopkih
nastopijo podobne težave. Poudariti je treba, da ne gre za nižanje odločevalskih postopkov ali pa
vodenje drugačnih postopkov za te investicije, temveč le koordinirano in učinkovito delovanje in
koordinacijo sočasnosti posameznih postopkov povezanih z isto investicijo in morebitni izogib
pridobivanju istega mnenja/pojasnila/dokumentacije večkrat zapored. Koordinacijska skupina bo določila

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

tudi tri prioritetne liste za potrebe odločanje v postopkih potrebnih za izvedbo pomembnih investicij.
Kriteriji za določitev pomembnih investicij so, da investicije izvajajo cilje nacionalnih strateških politik in
programov na področjih prometa, energetike, gospodarske razvojne infrastrukture, okolja, kmetijstva,
stanovanjske gradnje, zdravstva, domske oskrbe, izgradnje varovanih stanovanj, vzgoje, izobraževanja,
športa in znanost, obrambe, javne uprave, kulture, notranjih in zunanjih zadev ter pravosodja; da izvajajo
cilje strateških politik in programov Evropske kohezijske politike 2014-2020 in 2021-2027 in ostalih
finančnih mehanizmov Evropske unije 2021-2027 na področjih energetike, prometa in gospodarske
razvojne infrastrukture, okolja, kmetijstva, stanovanjske gradnje, zdravstva, domske oskrbe, izgradnje
varovanih stanovanj, vzgoje, izobraževanja, športa in znanosti, obrambe, javne uprave, kulture, notranjih
in zunanjih zadev ter pravosodja. Stopnja pripravljenosti investicij za izvedbo je takšna, da je mogoče
pričeti z izvajanjem investicij prve prioritetne liste do konca leta 2020 in druge prioritetne liste do konca
leta 2021. Investicije prve prioritetne liste izkazujejo zagotovitev finančnih sredstev za izvedbo investicij
do konca leta 2020 in druge prioritetne liste do konca leta 2021, investicije tretje prioritetne liste morajo
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biti umeščene v strateške dokumente posameznih ministrstev, zahtevajo pripravo DPN in katerih
načrtovana predračunska vrednost je minimalno 25 milijonov EUR. Vrednost pomembne investicije mora
biti nad 5.000.000,00 evrov.
Ureja se še vire financiranja pomembnih investicij, saj je treba poudariti, da niso samo investicije
financirane s strani države oziroma proračuna tise, ki bi jim bilo potrebno dajati poseben pomen.
Predviden finančni obseg izvedbe pomembnih investicij je v višini 500 milijonov evrov.
Zakon ureja tudi prednostno obravnavo pomembnih investicij s strani vseh pristojnih organov. Določen je
tudi kriterij, na podlagi katerega se določi prednostna obravnava posamezne pomembne investicije
kadar mora organ odločiti o več prednostnih zadevah. Kot prednostni kriterij se določi vir financiranja po
naslednjem vrstnem redu: zasebna sredstva, mednarodni mehanizmi financiranja (razvojni skladi in
banke), proračunski skladi in namenska sredstva proračuna, javno finančni viri občin, javno finančni viri
financiranja mehanizmov programov Evropske komisije nacionalni javno finančni viri financiranja. Glede
na to, da je cilj in namen zakona zagon gospodarstva s pomembnimi investicijami, je potrebno, da so ti
projekti tudi v dobrobit tako slovenskega gospodarstva kot tudi države, zato se določa, da so pomembne
investicije izvedene v javno korist.
Hiter in učinkovit postopek izdaje gradbenega dovoljenja oziroma končanja postopkov povezanih z
umeščanjem v prostor se zagotavlja tudi z določitvijo obravnavanja postopkov povezanih z izvedbo
pomembnih investicij tudi v sodnih postopkih. Učinkoviti in hitri upravni postopki morajo biti podprti tudi s
strani sodne veje oblasti. Z namenom zagotovitve predvidljivosti odločanja v postopkih javnega
naročanja se določa obvezna uporaba Smernice Evropske komisije o udeležbi ponudnikov in blaga tretje

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

države na trgu javnih naročil EU.
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Z interventnim
zakonom do
zagona investicij
po epidemiji

STA
21. maj 2020
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Vrednost pomembne investicije mora biti po predlogu
zakona nad pet milijonov evrov. Predviden ﬁnančni obseg
izvedbe pomembnih investicij je 500 milijonov evrov. FOTO:
Regent Tadej

Z zagonom investicij se bo
povečala gospodarska rast v
vseh sektorjih, tako v
gradbeništvu kot drugje.
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Vlada je danes določila besedilo predloga interventnega
zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij
za zagon gospodarstva po epidemiji covida-19. Na
podlagi zakona bo določen seznam investicij, ki bodo
imele prednostno obravnavo pri pristojnih organih.
Predvidoma bo šlo za skupno 500 milijonov evrov
investicij.
Kot so po dopisni seji vlade sporočili iz njenega urada za
komuniciranje, se bo zaradi epidemije bruto domači
proizvod letos občutno zmanjšal, zato gospodarstvo
poleg dosedanjih ukrepov nujno potrebuje tudi pospešen
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zagon investicijskega cikla, ki bo poleg gradbenega
sektorja angažiral tudi ostale storitvene dejavnosti.

"S hitrim in učinkovitim ukrepanjem se bodo omilile
posledice oziroma zmanjšali negativni učinki epidemije
covida-19 na gospodarstvo," pričakuje vlada.
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Cilj je koordinirana in pospešena izvedba pomembnih
investicij ter skrajšanje rokov in prednostna obravnava v
primeru upravnih sporov zoper upravne akte, povezane z
izvedbo pomembnih investicij.
Po predlogu se bo zakon uporabljal za investicije, ki
bodo na podlagi zakona določene s sklepom vlade.
Seznam bo objavljen na spletni strani ministrstva za
okolje in prostor.
"Gre za investicije, ki so ključne za zagon gospodarstva
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

po prenehanju epidemije covida-19. Z zagonom investicij
se bo povečala gospodarska rast v vseh sektorjih
države, tako v gradbeništvu kot v drugih panogah, kot so
prodaja, opremljanje prostorov, posredovanje, trgovina,"
pravi vlada.
Za pospešeno in koordinirano izvedbo investicij bo
odgovorna novoustanovljena koordinacijska skupina. Ta
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ne bo vodila posameznih postopkov odločanja ali
podajanja mnenj, saj so zato pristojni upravni organi,
ampak bo skušala usklajevati sočasnost izvajanja
postopkov, "ob zavedanju, da pogosto v posameznih
postopkih nastopijo podobne težave", navaja vlada.
Pri tem poudarja, da ne gre za nižanje odločevalskih
postopkov ali vodenje drugačnih postopkov, temveč le za
koordinirano in učinkovito delovanje in koordinacijo
sočasnosti posameznih postopkov, povezanih z isto
investicijo in morebitni izogib pridobivanju istega mnenja,

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

pojasnila ali dokumentacije večkrat zapored.
Koordinacijska skupina bo investicije s seznama
razdelila v tri prioritetne liste. V prvi bodo tiste, ki jih je glede na stopnjo pripravljenosti in zagotovitev virov
ﬁnanciranja - mogoče začeti izvajati do konca leta 2020,
v drugi tiste, ki jih je mogoče začeti izvajati do konca leta
2021, v tretji pa tiste, ki morajo biti umeščene v strateške
dokumente posameznih ministrstev, ki zahtevajo pripravo
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državnega prostorskega načrta in katerih načrtovana
predračunska vrednost je vsaj 25 milijonov evrov.
Vrednost pomembne investicije mora biti po predlogu
zakona nad pet milijonov evrov. Predviden ﬁnančni
obseg izvedbe pomembnih investicij je 500 milijonov
evrov.
Kriteriji za določitev pomembnih investicij so, da bodo
investicije izvajale cilje nacionalnih strateških politik in
programov na področjih prometa, energetike,
gospodarske razvojne infrastrukture, okolja, kmetijstva,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

stanovanjske gradnje, zdravstva, domske oskrbe,
izgradnje varovanih stanovanj, vzgoje, izobraževanja,
športa in znanost, obrambe, javne uprave, kulture,
notranjih in zunanjih zadev ter pravosodja. Poleg tega
bodo izvajale cilje strateških politik in programov
evropske kohezijske politike 2014-2020 in 2021-2027 ter
ostalih ﬁnančnih mehanizmov EU 2021-2027 na
omenjenih področjih.
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Te investicije bodo pristojni organi prednostno
obravnavali. Določen bo tudi kriterij, na podlagi katerega
bo določena prednostna obravnava posamezne
investicije, ko bo moral organ odločiti o več prednostnih
zadevah. Kot prednostni kriterij bo določen vir
ﬁnanciranja po vrstnem redu: zasebna sredstva,
mednarodni mehanizmi ﬁnanciranja (razvojni skladi in
banke), proračunski skladi in namenska sredstva
proračuna, javnoﬁnančni viri občin, javnoﬁnančni viri
ﬁnanciranja mehanizmov programov Evropske komisije

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

in nacionalni javnoﬁnančni viri.
"Glede na to, da je cilj in namen zakona zagon
gospodarstva s pomembnimi investicijami, morajo biti
projekti tudi v dobrobit tako slovenskega gospodarstva
kot tudi države, zato se določa, da so pomembne
strateške investicije izvedene v javno korist," navaja
vlada.
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Za hiter postopek izdaje gradbenega dovoljenja oz.
končanja postopkov, povezanih z umeščanjem v prostor,
bo zakon določil obravnavanje postopkov, povezanih s
temi investicijami, tudi v sodnih postopkih. "Učinkoviti in
hitri upravni postopki morajo biti
podprti tudi s strani sodne veje oblasti," pravi vlada.
Za zagotovitev predvidljivosti odločanja v postopkih
javnega naročanja bo določena obvezna uporaba
smernic Evropske komisije o udeležbi ponudnikov in
blaga tretje države na trgu javnih naročil EU, je še

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

sporočila vlada.
Po teh smernicah na javne razpise ni treba vabiti
ponudnikov iz tretjih držav, ki niso podpisnice
mednarodnih sporazumov (npr. sporazuma o vladnih
naročilih in dvostranskih sporazumih o prosti trgovini s
poglavji o javnem naročanju), v katerih se je EU
zavezala, da bo za nekatere gradnje, blago, storitve in
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gospodarske subjekte več tretjih držav zagotovila dostop
do svojih trgov javnih naročil.

INVESTICIJE

KORONA KRIZA

GOSPODARSKA RAS

Podprite Svet kapitala
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Delamo razliko; z le enim klikom do kakovostnega pobega v poslovne zgodbe Sveta kapitala že
za 0,99 EUR.
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Vizjak: Na seznamu pomembnih investicij tudi NUK 2, HE
Mokrice, gorenjska proga...
RTV Slovenija

ČETRTEK, 21. MAJ 2020 OB 11:58
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Slovensko gradbeništvo je doživelo enega največjih padcev dejavnosti v EU-ju v marcu. Zato je
vlada v sredo na dopisni seji sprejela predlog interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi
pomembnih investicij za zagon gospodarstva.
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Vlada z interventnim zakonom za zagon investicij
po epidemiji
20.05.2020 23:05

Ljubljana, 20. maja (STA) - Vlada je danes določila besedilo predloga
interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za
zagon gospodarstva po epidemiji covida-19. Na podlagi zakona bo določen
seznam investicij, ki bodo imele prednostno obravnavo pri pristojnih organih.
Predvidoma bo šlo za skupno 500 milijonov evrov investicij.
Kot so po dopisni seji vlade sporočili iz njenega urada za komuniciranje, se bo zaradi
epidemije bruto domači proizvod letos občutno zmanjšal, zato gospodarstvo poleg
dosedanjih ukrepov nujno potrebuje tudi pospešen zagon investicijskega cikla, ki bo
poleg gradbenega sektorja angažiral tudi ostale storitvene dejavnosti.
"S hitrim in učinkovitim ukrepanjem se bodo omilile posledice oziroma zmanjšali
negativni učinki epidemije covida-19 na gospodarstvo," pričakuje vlada.
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Cilj je koordinirana in pospešena izvedba pomembnih investicij ter skrajšanje rokov in
prednostna obravnava v primeru upravnih sporov zoper upravne akte, povezane z
izvedbo pomembnih investicij.
Po predlogu se bo zakon uporabljal za investicije, ki bodo na podlagi zakona
določene s sklepom vlade. Seznam bo objavljen na spletni strani ministrstva za
okolje in prostor.
"Gre za investicije, ki so ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije
covida-19. Z zagonom investicij se bo povečala gospodarska rast v vseh sektorjih
države, tako v gradbeništvu kot v drugih panogah, kot so prodaja, opremljanje
prostorov, posredovanje, trgovina," pravi vlada.
Za pospešeno in koordinirano izvedbo investicij bo odgovorna novoustanovljena
koordinacijska skupina. Ta ne bo vodila posameznih postopkov odločanja ali
podajanja mnenj, saj so zato pristojni upravni organi, ampak bo skušala usklajevati
sočasnost izvajanja postopkov, "ob zavedanju, da pogosto v posameznih postopkih
nastopijo podobne težave", navaja vlada.
Pri tem poudarja, da ne gre za nižanje odločevalskih postopkov ali vodenje drugačnih
postopkov, temveč le za koordinirano in učinkovito delovanje in koordinacijo
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sočasnosti posameznih postopkov, povezanih z isto investicijo in morebitni izogib
pridobivanju istega mnenja, pojasnila ali dokumentacije večkrat zapored.
Koordinacijska skupina bo investicije s seznama razdelila v tri prioritetne liste. V prvi
bodo tiste, ki jih je - glede na stopnjo pripravljenosti in zagotovitev virov financiranja mogoče začeti izvajati do konca leta 2020, v drugi tiste, ki jih je mogoče začeti izvajati
do konca leta 2021, v tretji pa tiste, ki morajo biti umeščene v strateške dokumente
posameznih ministrstev, ki zahtevajo pripravo državnega prostorskega načrta in
katerih načrtovana predračunska vrednost je vsaj 25 milijonov evrov.
Vrednost pomembne investicije mora biti po predlogu zakona nad pet milijonov evrov.
Predviden finančni obseg izvedbe pomembnih investicij je 500 milijonov evrov.

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

Kriteriji za določitev pomembnih investicij so, da bodo investicije izvajale cilje
nacionalnih strateških politik in programov na področjih prometa, energetike,
gospodarske razvojne infrastrukture, okolja, kmetijstva, stanovanjske gradnje,
zdravstva, domske oskrbe, izgradnje varovanih stanovanj, vzgoje, izobraževanja,
športa in znanost, obrambe, javne uprave, kulture, notranjih in zunanjih zadev ter
pravosodja. Poleg tega bodo izvajale cilje strateških politik in programov evropske
kohezijske politike 2014-2020 in 2021-2027 ter ostalih finančnih mehanizmov EU
2021-2027 na omenjenih področjih.
Te investicije bodo pristojni organi prednostno obravnavali. Določen bo tudi kriterij, na
podlagi katerega bo določena prednostna obravnava posamezne investicije, ko bo
moral organ odločiti o več prednostnih zadevah. Kot prednostni kriterij bo določen vir
financiranja po vrstnem redu: zasebna sredstva, mednarodni mehanizmi financiranja
(razvojni skladi in banke), proračunski skladi in namenska sredstva proračuna,
javnofinančni viri občin, javnofinančni viri financiranja mehanizmov programov
Evropske komisije in nacionalni javnofinančni viri.
"Glede na to, da je cilj in namen zakona zagon gospodarstva s pomembnimi
investicijami, morajo biti projekti tudi v dobrobit tako slovenskega gospodarstva kot
tudi države, zato se določa, da so pomembne strateške investicije izvedene v javno
korist," navaja vlada.
Za hiter postopek izdaje gradbenega dovoljenja oz. končanja postopkov, povezanih z
umeščanjem v prostor, bo zakon določil obravnavanje postopkov, povezanih s temi
investicijami, tudi v sodnih postopkih. "Učinkoviti in hitri upravni postopki morajo biti
podprti tudi s strani sodne veje oblasti," pravi vlada.
Za zagotovitev predvidljivosti odločanja v postopkih javnega naročanja bo določena
obvezna uporaba smernic Evropske komisije o udeležbi ponudnikov in blaga tretje
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države na trgu javnih naročil EU, je še sporočila vlada.
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Po teh smernicah na javne razpise ni treba vabiti ponudnikov iz tretjih držav, ki niso
podpisnice mednarodnih sporazumov (npr. sporazuma o vladnih naročilih in
dvostranskih sporazumih o prosti trgovini s poglavji o javnem naročanju), v katerih se
je EU zavezala, da bo za nekatere gradnje, blago, storitve in gospodarske subjekte
več tretjih držav zagotovila dostop do svojih trgov javnih naročil.
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Vizjak: Na seznamu pomembnih investicij
tudi NUK 2, HE Mokrice, gorenjska proga...
Slovensko gradbeništvo je doživelo enega največjih padcev dejavnosti v
EU-ju v marcu. Zato je vlada v sredo na dopisni seji sprejela predlog
interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za
zagon gospodarstva.
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Več na: https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/vizjak-na-seznamu-pomembnihinvesticij-tudi-nuk-2-he-mokrice-gorenjska-proga/524589
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Interventni zakon naj bi pospešil
izvajanje investicij
21.05.2020 | 14:33

Interventni zakon je začasen in bo veljal do konca prihodnjega
leta. Vlada želi rešitve za učinkovito izvajanje investicij vnesti v
sistemsko zakonodajo. Na spremembe sistemske zakonodaje
pa ni smiselno čakati, ker je treba zagnati investicije čim prej,
je povedal Vizjak na današnji tiskovni konferenci po poročanju
Časnika Financ.
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Na področju delovanja MOP delujejo številni mnenjedajalci, na
primer pa področju voda, okolja in narave. »Svoja mnenja, stališča
in postopke prepogosto neučinkovito koordinirajo. Investitorji, tudi
državni, so zato prepuščeni zelo dolgotrajnim postopkom,« pravi
Vizjak.
Eden od namenov interventnega zakona je ustanovitev
koordinacijske ekipe, ki bo hitro in na primeren način reševala
morebitna neskladja mnenj različnih mnenjedajalcev. To pomeni
»reševanje teh konfliktov in izdajanje dovoljenj v zelo kratkih
rokih«.
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Vendar ne na račun vsebine: »S tem zakonom se ne posega v
zakone o varovanju okolja, narave, voda in druge. Vse tehnične in
druge strokovne norme ostajajo iste. Zakon prinaša bolj usklajeno
delovanje državnih organov zato, da investitor pridobi dovoljenje
brez odlašanja in v najkrajšem možnem času.«
V zakonu je predvideno, da bo vlada sestavila seznam pomembnih
investicij, ki bodo razvrščene v tri prednostne skupine:
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● v prvi skupini bodo naložbe, pri katerih je začetek mogoče
načrtovati že letos,
● v drugi skupini bodo naložbe z začetkom leta 2021,
● v tretji skupini pa bodo naložbe, za katere se državni prostorski
načrti še pripravljajo, njihova izvedba pa se bo začela po letu
2021.
V predlogu zakona so našteta merila za razvrščanje naložb med
strateške. Vključene so naložbe v infrastrukturo, energetiko,
šolstvo, notranje in zunanje zadeve in druge
Seznam naložb se že oblikuje in usklajuje med resorji: »Vsi želijo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

imeti investicije na tem seznamu, kar je razumljivo.« Seznam bo
nared v prvem tednu junija, takoj po sprejetju zakona v državnem
zboru. Na njem so pomembne prometnice, železniške povezave,
energetski objekti, objekti za prenos in proizvodnjo električne
energije in plinovodno omrežje.
Na seznamu so tudi NUK 2 in izobraževalne ustanove.
Na njem so železniški projekti, na primer Pragersko, Gorenjska
proga in drugi tir. Med energetskimi projekti sta na
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seznamu daljnovod Cirkovce - Pince in hidroelektrarna
Mokrice, za katero Vizjak ocenjuje, da bi jo lahko začeli graditi
letos.
Pomembna naložba je Emonika, ki »si zasluži priti na seznam«.
Pristojno ministrstvo bo »verjetno predlagalo« za umestitev na
seznam tudi projekt bežigrajski športni park.
Med dolgoročnimi projekti so hidroelektrarne na srednji Savi, kjer
je v pripravi državni prostorski načrt.
Investicije na seznamu morajo biti izvedljive, pomembno pa bo, da
imajo zaprte finančne konstrukcije. Nekatere uvrščene naložbe

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

niso odvisne od integralnih sredstev državnega proračuna, ker jih
financirajo viri gospodarstva. Takšen projekt je skladišče nizko in
srednje radioaktivnih odpadkov, ki se bo financiralo iz posebnega
sklada. Podobno je z naložbami, ki jih financirajo Družba za
državne ceste, Slovenske železnice, ELES, ki financira izgradnjo
daljnovodov.
Pomemben vir za pomembne naložbe so kohezijski sklad in drugi
evropski skladi, namenski skladi države, na primer vodni in
podnebni sklad.
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Takoj po sprejetju interventnega zakona v državnem zboru bodo
začeli z iskanjem rešitev, da se postopki končajo v optimalnem
času in da »začnejo stroji brneti že v poletnih mesecih«.
»S tem bomo zagotavljali gospodarsko aktivnost in delovna mesta
ter pritoke v državni proračun,« je zatrdil Vizjak.
Vlada je poleg tega včeraj s tretjim protikoronskim paketom
podaljšala ukrepe za učinkovito gradnjo.
Vizjak je pripravo interventnega zakona utemeljil tudi s podatkom,
da je bil padec v slovenskem gradbeništvu marca med
najvišjimi v EU, gradbeništvo pa ima močne multiplikativne
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učinke na storitvene sektorje, na primer na prevozništvo,
trgovino in drugo.
Vir: Časnik Finance
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Vladni klicni center kot primer dobre prakse med
epidemijo
21. 5. 2020

Vlada Republike Slovenije
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Na novinarski konferenci glede zdajšnjega stanja v zvezi z epidemijo bolezni COVID-19
so sodelovali minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, zdravnica Mojca Matičič z
Infekcijske klinike UKC Ljubljana, strokovna mentorica študentom v vladnem klicnem
centru, ter vladni govorec Jelko Kacin.

1 / 2 Minister za okolje Andrej Vizjak in uradni govorec Jelko Kacin | Avtor Nik Jevšnik, STA

Vlada potrdila predlog Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih naložb za zagon
gospodarstva po epidemiji COVID–19
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Kot je uvodoma pojasnil minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, je namen vladnega predloga zagotoviti
učinkovit zagon investicijskega cikla države, občin in zasebnega sektorja ob koncu epidemije ter preprečiti
hujšo gospodarsko škodo z aktivnim pospeševanjem dejavnosti gradbenega sektorja in pridruženih
storitvenih dejavnosti. Zakon se bo uporabljal za vse pomembne investicije, določene s sklepom vlade,
uporabljal pa se bo konca prihodnjega leta.
Kot predvideva predlog zakona, naj bi vlada določila seznam pomembnih investicij, razvrščenih v tri
prednostne skupine. V prvi skupini bodo investicije, ki jih je možno načrtovati v letu 2020, v drugi investicije
za leto 2021, v tretji pa tiste, pri katerih so potrebne spremembe državnih prostorskih načrtov. Investicije
bodo razvrščene glede na prednostne poudarke v strateških dokumentih države na področjih gospodarstva,
šolstva ter infrastrukture, mednje pa spadajo pomembne prometnice, železniške povezave, energetski
objekti, pa tudi projekti, kot je NUK2.
Minister Vizjak je ob tem tudi opozoril, da je slovensko gradbeništvo marca doživelo enega največjih padcev
aktivnosti med članicami EU, kar je zaradi močnih multiplikativnih učinkov te panoge vplivalo tudi na druge
sektorje. Zato bo ključna aktivnost po sprejetju zakona iskanje kar najboljših možnih rešitev za hitro izvajanje
postopkov, da bi gradbeni stroji na terenu začeli brneti že v poletnih mesecih. S tem bo država zagotavljala
delovna mesta, gospodarsko aktivnost in prilive v državni poračun.
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Vladni klicni center: dober primer sodelovanja v času epidemije
V vladnem klicnem centru za informacije, ki je bil ustanovljen na pobudo vladnega urada za komuniciranje in
v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje ter infekcijsko kliniko v Ljubljani, so od začetka marca odgovorili na
res številna vprašanja. Informacije o koronavirusu, bolezni covid-19, preventivnih ukrepih in ukrepih
sproščanja klicateljem daje 66 študentov višjih letnikov medicinske fakultete, ki jim strokovno pomagata dve
zdravnici z Infekcijske klinike, predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje, predstavnik ministrstva
za zunanje zadeve in predstavnik Civilne zaščite RS, občasno pa tudi predstavnica Inšpektorata RS za delo
ter predstavnik Policije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Ker se epidemiološka slika v Sloveniji umirja, bo klicni center od ponedeljka, 18. maja, deloval le še ob
delovnikih, torej od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro.
Mojca Matičič, sicer specialistka infektologinja, ki pri projektu sodeluje od prvega dne, je poudarila, da je
dogajanje v klicnem centru izredno razgibano, študentje svetovalci pa na klice odgovarjajo z veliko
zavzetosti ter predvsem z veliko željo pomagati ljudem: »Ključ za pripravo odgovorov je enostaven:
kakovostna informacija, ki mora biti zanesljiva, verodosotojna, preverjena, povedana na empatičen, prijazen
in razumljiv način.«
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Do danes so v klicnem centru prejeli več kot 42 tisoč klicev; v povprečju to pomeni okoli 600 klicev dnevno,
dnevni »rekord« pa so postavili dvakrat, ko so sprejeli celo več kot 1200 klicev. Povprečni klic je trajal
približno tri minute, najdaljši klic pa kar uro in 29 minut.

Datum: 21. 5. 2020Avtor: RTV Slovenija

Prenesi

Posnetek novinarske konference glede aktualnega stanja epidemije v Sloveniji

Pomagajte nam izboljšati spletišče Ali vam je ta stran koristila? DA NE
Odgovorna institucija: Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
Zadnja sprememba: 21. 5. 2020
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GOSPODARSTVO

Vir slike: RTV Slovenija

Vizjak: Na seznamu pomembnih investicij tudi
NUK 2, HE Mokrice, gorenjska proga ...
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Vir RTV Slovenija

21.05.2020 11:58

3

Slovensko gradbeništvo je doživelo enega največjih padcev dejavnosti v EU-ju v marcu. Zato je
vlada v sredo na dopisni seji sprejela predlog interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi
pomembnih investicij za zagon gospodarstva.
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Odločitve vlade s področja Ministrstva za okolje in
prostor na 46. dopisni seji Vlade Republike Slovenije
21. 5. 2020

Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada je na 46. dopisni seji obravnavala štiri točke s področja Ministrstva za okolje in
prostor. Vlada je med drugim sprejela letni program ukrepov za izboljšanje kakovosti
okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2020. Za izvajanje letnega programa za leto
2020 je zagotovljenih 795.500 evrov.
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Za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini je za leto
2020 zagotovljenih 795.500 evrov
Vlada je sprejela Letni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2020
in se seznanila s poročilom o izvedbi programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški
dolini za leto 2019. Za izvajanje programa za leto 2020 je zagotovljenih 795.500 evrov. Sanacijski ukrepi
za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini potekajo že deseto leto, in sicer na podlagi Odloka o
območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji
Mežiški dolini (Odlok). Letni program ukrepov je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z
Občino Mežica in Občino Črna na Koroškem, Agencijo RS za okolje in Nacionalnim inštitutom za javno
zdravje (NIJZ) - OE Ravne na Koroškem.
Otroci v Zgornji Mežiški dolini so izpostavljeni svincu iz okolja, največ pa iz tal, ki v njihovo telo vstopa
preko drobnega prahu ali preko lokalno pridelane hrane. Leta 2007 so se v Mežiški dolini začeli izvajati
ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti prebivalcev svincu: preplastitve makadamskih površin, ureditve
otroških igrišč, mokro čiščenje utrjenih površin, čiščenje fasad in ostrešij ter varovalna prehrana. Skupni
učinek izvedenih ukrepov spremljamo z rednimi meritvami vrednosti svinca v krvi otrok, ki bi se ob izvajanju
ukrepov morale nižati. V programu je določen cilj, da bodo imeli otroci iz zgornje Mežiške doline (95 %
vseh otrok) do leta 2022 vrednost svinca v krvi pod 100 µg/l. Pred začetkom izvajanja programa je imela
višje vrednosti približno polovica otrok, po treh letih izvajanja okoli 20 % otrok, nato pa se je trend padanja
ustavil pri približno 10 % otrok.
Leta 2019 je imelo višje vrednosti zgolj 4,6 % otrok, kar že ustreza zastavljenemu cilju. Nismo pa
prepričani, da znižanje kaže samo uspešnost izvedenih ukrepov, ampak je verjetno tudi posledica
deževnega obdobja pred vzorčenjem krvi. V deževnem času je prahu v okolju manj, otroci pa se manj časa
zadržujejo zunaj. To znova potrjuje, da je zelo pomemben vir izpostavljenosti svincu onesnaženi prah in so
ukrepi za omejevanje njegovega nastajanja in širjenja prava pot. Za nadaljnji napredek bo treba program
okrepiti, okrepiti nadzor pri izbiri in izvedbi ukrepov, da bodo ti izbrani in izvedeni na način, ki ustreza
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osnovnemu namenu. Vključiti bi morali izvajanje ukrepov na zasebnih zemljiščih, omejiti širjenje industrije,
prepovedati uporabo močno onesnaženega materiala za gradbene namene in omejiti nenadzorovano
manipulacijo z onesnaženimi tlemi.
V letu 2019 je Ministrstvo za okolje in prostor preko inšpekcijskih služb izvedlo več nadzorov nad
aktualnimi onesnaževalci v zgornji mežiški dolini, prav tako so bili izvedeni nadzori pri investitorjih v cestno
in vodno infrastrukturo.

Poslansko vprašanje v zvezi s postavitvijo objektov na različnih
zemljiščih
Vlada je sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s postavitvijo objektov na
različnih zemljiščih. Vlada odgovarja, da kateri objekti, posegi oziroma ureditve so na kmetijskih zemljiščih
dopustni določa Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) kjer so našteti objekti ali posegi, ki jih občina v svojem
prostorskem aktu lahko dopusti na območju kmetijskih zemljišč. To pomeni, da je gradnja objektov oziroma
dopustnost drugih posegov na kmetijskih zemljiščih mogoča le, če prostorski akt občine to omogoča in pod
pogoji, ki so določeni v prostorskem aktu. V prostorskih aktih so kmetijska zemljišča opredeljena kot
»K1«(najboljša kmetijska zemljišča) in »K2« (druga kmetijska zemljišča), kar predstavlja dodatno
razčlenitev, kaj se lahko gradi na teh območjih. Pojem »mobilna hišica« je treba natančno opredeliti. Če
gre za mobilno hišico kot počitniško prikolico – premičnino, ki se jo začasno pripelje na zemljišče in se za
njeno postavitev ne izvajajo gradbena dela (npr. izvedba komunalnih priključkov), ne gre za objekt, ki bi ga
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

obravnavala gradbena zakonodaja. Če gre za objekt, ki je izdelan v tovarni in pripeljan na zemljišče, kjer
bo trajno (z gradbenimi deli) postavljen v prostor, ne gre za mobilnost – premakljivost, ampak le za način
izdelave in postavitve. V tem primeru se taka hišica šteje za objekt po gradbeni zakonodaji. Kje in pod
katerimi pogoji se lahko postavi taka hišica, določajo prostorski akti lokalne skupnosti. Iz ZKZ izhaja, da
postavitev mobilnih hišic na kmetijskih zemljiščih ni dopustna. Potrebna je predhodna sprememba
namenske rabe kmetijskega zemljišča.
Glede dovoljevanje graditve objektov enoznačnega odgovora ni mogoče podati, saj je odvisen od njihove
razvrstitve, tj. ali gre za enostaven objekt, nezahteven objekt, manj zahteven objekt ali zahteven objekt.
Podrobnejše kriterije in razvrstitev določa Uredba o razvrščanju objektov Gradnja enostavnih objektov je
dovoljena brez gradbenega dovoljenja. Kmetijsko zemljišče se lahko spremeni v stavbno zemljišče v
postopku priprave občinskega prostorskega načrta: OPN). V skladu z Zakonom o urejanju prostora
(ZUreP-2) je prostorsko načrtovanje kontinuirana interdisciplinarna dejavnost, s katero se na način
dogovarjanja in usklajevanja med udeleženci urejanja prostora na strateški ravni načrtuje prostorski razvoj,
na izvedbeni ravni pa se načrtujejo prostorske ureditve in določa izvedbeno regulacijo prostora. Prostorsko
načrtovanje se udejanja z izdelavo in pripravo prostorskih aktov, z združenim postopkom načrtovanja in
dovoljevanja ter z izvajanjem lokacijskih preveritev. Postopek priprave OPN določa ZUreP-2. Začne se s
pripravo izhodišč za pripravo OPN. Gre za predhodno fazo, namenjeno širšemu razmisleku o tem, na
kakšen način, kje in v kakšnem obsegu bo občina izvedla svoje cilje prostorskega razvoja. V tej fazi se v
postopek že lahko vključi tudi javnost, ki lahko daje različne pobude in predloge glede urejanja prostora v
občini. Na podlagi Gradbenega zakona (GZ) inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb GZ, ki se nanašajo
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na gradnjo, za katero je predpisano gradbeno dovoljenje, opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor.
Inšpekcijski nadzor nad gradnjo, za katero po GZ ni predpisano gradbeno dovoljenje, v delu, ki se nanaša
na skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine, v okviru izvirne pristojnosti občine
opravljajo občinski inšpektorji ali skupni občinski inšpektorji, ki delujejo v okviru skupne občinske uprave,
na katere območju se objekt izvaja ali na katerem je objekt zgrajen. Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem
določb GZ v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev, ki sodijo na delovno področje
drugih ministrstev, opravljajo inšpektorji, ki delujejo na tem delovnem področju, razen če zakon določa
drugače. V navedenih definicijah pa ni razlik, kje je posamezen objekt postavljen ali je postavljen na
kmetijskem ali drugem zemljišču.

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob
vodotoku Dravinja v Občini Zreče
Vlada je sprejela Uredbo o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Dravinja v Občini
Zreče. Vlada je na predlog Občine Zreče v uredbi določila drugačno zunanjo mejo priobalnega zemljišča
na delu vodotoka Dravinja v občini Zreče. Zunanja meja priobalnega zemljišča se tako zoži s 15 metrov na
5 metrov od meje vodnega zemljišča in poteka po lomnih točkah, določenih z Gauss-Krügerjevimi
koordinatami v prilogi uredbe. V skladu z Zakonom o vodah (ZV-1) lahko vlada na predlog nosilca
prostorskega načrtovanja določi drugačno zunanjo mejo priobalnih zemljišč, ki zoži priobalno zemljišče, če
gre za poseg na obstoječem stavbnem zemljišču znotraj obstoječega naselja, se s tem ne povečuje
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poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost, se s tem ne poslabšuje stanje voda, je omogočeno
izvajanje javnih služb, se ne omejuje obstoječe posebne rabe voda in to ni v nasprotju s cilji upravljanja
voda. Direkcija RS za vode je s strokovnim mnenjem z dne 12. 3. 2018 ugotovila, da je za to območje
kumulativno izpolnjenih vseh šest pogojev za zoženje priobalnega zemljišča, ki jih predpisuje šesti
odstavek 14. člena ZV-1. Ker so za drugačno določitev zunanje meje priobalnih zemljišč izpolnjeni vsi
zakonski pogoji, se z uredbo lahko zoži priobalno zemljišče na delu vodotoka Dravinja v občini Zreče.

Odgovor glede razveljavitve Zakona o interventnem odvzemu
osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave
Vlada je sprejela Odgovor na sklepe Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega sveta
Republike Slovenije, sprejete na 6. izredni seji dne 21. 4. 2020, v zvezi seznanitvijo in obravnavo odločbe
Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst
rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (ZIOMVN). V odgovoru vlada podaja
komentar k razveljavitvi ZIOMVN, opisuje nadaljnje aktivnosti v zvezi z reševanjem problematike velikih
zveri v Sloveniji, po izdaji odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije in način upoštevanja predlogov
stroke.
Razveljavitve ZIOMVN
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Ustavno sodišče Republike Slovenije je v celoti razveljavilo ZIOMVN. Pri tem se ni vsebinsko
opredeljevalo do zakona, temveč je presojalo izključno njegovo skladnost z Ustavo z vidika ustavnega
načela delitve oblasti. ZIOMVN je tako Ustavno sodišče razveljavilo, ker je menilo, da je zakonodajalec s
sprejemom ZIOMVN nedopustno posegel v pristojnost izvršilne veje oblasti. Ministrstvo za okolje in prostor
(MOP) odločbo Ustavnega sodišča spoštuje in jo bo v prihodnje upoštevalo pri nadaljnjem urejanju
problematike. MOP še naprej podpira strokovne rešitve, ki bodo omogočale čim hitrejšo vzpostavitev
ravnovesja med sobivanjem z velikimi zvermi in varnostjo človeka.
Nadaljnje postopanje pri vzpostavitvi ravnovesja med sobivanjem z velikimi zvermi in varnostjo človeka
Za odvzem rjavega medveda iz narave je na Agenciji za okolje Republike Slovenije (ARSO) po uradni
dolžnosti že začet postopek za selektiven in omejen odvzem nekaterih živali iz narave pod strogo
nadzorovanimi pogoji in v omejenem številu, v skladu s sedmo alinejo prvega odstavka 7. člena Uredbe o
zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uredba). Predviden odvzem bo temeljil na strokovnih
argumentih za odvzem, kvotam, dinamiki in drugim pogojem odvzema, kot izhajajo iz Strokovnih izhodišč
za upravljanje rjavega medveda v Sloveniji (obdobje 2020-2023) ter iz Strokovnega mnenja Zavoda za
gozdove Slovenije za odvzem osebkov vrste rjavi medved (Ursus arctos) iz narave. Argumentacija za
odvzem rjavega medveda je bila konec januarja, na zadnjem sestanku, pred nastopom aktualnega stanja v
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zvezi z epidemijo bolezni COVID-19, predstavljena tudi Interesni delovni skupini za spremljanje politike
upravljanja z velikimi zvermi (Interesna skupina) in Strokovni skupini za podporo pri upravljanju z velikimi
zvermi (Strokovna skupina), ki delujeta pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor. Odločba, ki se
pripravlja na ARSO in bo izdana v zakonskih rokih, bo v skladu s strokovnimi predlogi veljavna do 30. 9.
2020 in v tem trenutku predstavlja najprimernejši in časovno najhitrejši odziv. Poleg načrtovane odločbe za
kvotni odvzem za rjavega medveda bo ARSO v posamičnih primerih po potrebi izdajala tudi odločbe za
odvzem posameznih osebkov rjavega medveda po 7. členu Uredbe, z namenom zagotavljanja zdravja in
varnosti ljudi. Za odvzem volka strokovna argumentacija oziroma raziskava v smislu zgoraj opisanih
strokovnih podlag za kvotni odvzem ni bila izdelana. Interesna in Strokovna skupina sta namreč sprejeli
stališče, da je treba izboljšati sistem izdajanja odločb v primerih posamičnih odvzemov. S tem namenom je
bil pripravljen predlog Smernice za dokazovanje pogojev za odvzem volka iz narave z odstrelom, ki bo
olajšala tako pripravo vlog, kakor tudi izdajo odločb za posamični odstrel volka. Smernica se je poleg
razjasnitve nekaterih procesnih vprašanj osredotočila predvsem na jasnejšo opredelitev nekaterih kriterijev
za dokazovanje razlogov za dovolitev odstrela, kot je preprečitev resne škode ter zagotavljanje zdravja in
varnosti ljudi.
Sprejem strateških dokumentov za upravljanje rjavega medveda in volka
Dolgoročna strategija upravljanja rjavega medveda in volka sta bili sicer že sprejeti, vendar ju je treba
prenoviti. Na Ministrstvu za okolje in prostor je pripravljena nova strategija upravljanja z rjavim medvedom,
ki je bila že predmet obravnave na Strokovni in Interesni skupini, je bila tudi dopolnjena s podanimi
pripombami in bo v kratkem posredovana v ponovno javno razpravo. Postopek prenove strategije
upravljanja volka pa bo predvidoma sledil kmalu po sprejemu strategije za upravljanje rjavega medveda.
Upoštevanje predlogov stroke
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Navedene strokovne podlage, dokumenti in strokovne ugotovitve oziroma zaključki so že bili obravnavani
v okviru strokovne in interesne skupine. V diskusiji so bile v največji meri upoštevane pripombe nevladnih
organizaciji, kmetov oziroma rejcev in lokalnih skupnosti, ker so le na takšen način lahko odločitve
legitimne, strokovno utemeljene in s tem lahko računamo tudi na to, da bodo zdržale morebitno upravnosodno presojo. Edini način za izvedbo odstrela je, da se doseže konsenz in da je argumentacija za odstrel
zakonita in trdna, izven vsake sence strokovnega dvoma ter v okvirih načela previdnosti, kot to določa
Direktiva o habitatih, zato je potrebno upoštevati mnenje/opozorila deležnikov. Dejstvo je, da upravljanje z
velikimi zvermi v Republiki Sloveniji terja strokovne in glede na čas (pričetek nove pašne sezone) tudi hitre
ter konkretne rešitve. Zato MOP še naprej podpira strokovne rešitve, ki bodo omogočale čim hitrejšo
vzpostavitev ravnovesja med sobivanjem in varnostjo človeka.

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

Strokovna in Interesna skupina sta s ciljem nujnosti in potrebnosti zakonske ureditve sistema upravljanja z
velikimi zvermi zastavili določene rešitve, s katerimi se Ministrstvo za okolje in prostor strinja in zato
podpira njihovo čim prejšnjo izvedbo.
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