Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 23. 4. 2020
Število objav: 30
Internet: 29
Tisk: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 1
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 9
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 21
Inženirski dan: 0

Naslov

Vlada o gospodarskih temah

Zaporedna št.
1

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 22. 4. 2020

Stran v zbirki:
8

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...energije in bo hkrati omogočil pospešitev pridobitve gradbenega dovoljenja na podoben način, kot bi lahko bil v
bodoče uveljavljen v predpisih s področja graditve objektov." Predlog je februarja v DZ vložilo 51 poslancev SMC,
SDS, SAB, DeSUS in SNS ter poslanca Matjaž Han iz SD in Blaž Pavlin iz NSi, ki želijo, kot...

Naslov

Zbornica poziva k izvedbi dolgoročnih infrastrukturnih projektov

Zaporedna št.
2

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 22. 4. 2020

Stran v zbirki:
9

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Epidemija koronavirusa je prizadela tudi gradbeništvo - delo je upočasnjeno, ponekod ohromljeno. Večji projekti se
sicer še izvajajo, manjši manj, pri novih pa se odpira luknja. Če ne bo izvedbe dolgoročnih...

Naslov

Pregled - novi koronavirus do 15. ure

Zaporedna št.
3

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 22. 4. 2020

Stran v zbirki:
13

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...hrbtenica zagotavlja zanesljivo in nemoteno preskrbo z električno energijo. LJUBLJANA - Epidemija koronavirusa je
prizadela tudi gradbeništvo - delo je upočasnjeno, ponekod ohromljeno. V Zbornici gradbeništva in industrije
gradbenega materiala so opozorili, da se večji projekti sicer še izvajajo, manjši manj, pri novih pa se odpira...

Naslov

Napoved - Slovenija, 23. 4. (četrtek)

Zaporedna št.
4

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 22. 4. 2020

Stran v zbirki:
16

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...mala dvorana DS, Šubičeva 4, LJUBLJANA 10.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo
obravnavali predlog zakona o spremembi gradbenega zakona ter predlog o dopolnitvah zakona o pogojih koncesije za
izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save; DZ, velika dvorana, dvorana DS, Šubičeva 4,...

Naslov

Manj strogi pogoji za delavce na čakanju in več upravičencev do pomoči

Zaporedna št.
5

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 22. 4. 2020

Stran v zbirki:
18

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...podjetij, predlog novele zakona predvideva tudi ukrepe za pospešitev izdajanja gradbenih dovoljenj ter poenostavitev
in skrajšanje upravnih postopkov po gradbenem zakonu in predpisih s področja varstva okolja in ohranjanja narave....

Naslov

Zbornica poziva k izvedbi dolgoročnih infrastrukturnih projektov (dopolnjeno)

Zaporedna št.
6

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 22. 4. 2020

Stran v zbirki:
19

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Epidemija koronavirusa je prizadela tudi gradbeništvo - delo je upočasnjeno, ponekod ohromljeno. Večji projekti se
sicer še izvajajo, manjši manj, pri novih pa se odpira luknja. Če ne bo izvedbe dolgoročnih...
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Naslov

Napoved - Slovenija, 23. 4. (četrtek) (dopolnjeno)

Zaporedna št.
7

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 22. 4. 2020

Stran v zbirki:
22

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...mala dvorana DS, Šubičeva 4, LJUBLJANA 10.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo
obravnavali predlog zakona o spremembi gradbenega zakona ter predlog o dopolnitvah zakona o pogojih koncesije za
izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save; DZ, velika dvorana, dvorana DS, Šubičeva 4,...

Naslov

Vlada z drugim protikoronskim paketom zaokrožila pomoči in napovedala razvojnega
(zbirno)

Zaporedna št.
8

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 22. 4. 2020

Stran v zbirki:
24

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...ne bo treba plačevati DDV, predvideva pa tudi ukrepe za pospešitev izdajanja gradbenih dovoljenj ter poenostavitev
in skrajšanje upravnih postopkov po gradbenem zakonu in predpisih s področja varstva okolja in ohranjanja narave.
Drugi protikoronski paket, ki ga je vlada potrdila v torek, predlaga zvišanje povprečnine...

Naslov

Salonit Anhovo za dva tedna zaustavil proizvodnjo

Zaporedna št.
9

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 22. 4. 2020

Stran v zbirki:
25

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...spoštovanjem ukrepov poskrbeli za oskrbo kupcev s cementom. S tem so prispevali tudi k ohranjanju delovnih mest,
ne samo v skupini Salonit, ampak v celotnem gradbeništvu. "Dejstvo je, da bomo krizo še občutili, vendar je
pomembno, da še naprej z dobro organizacijo in hitrimi prilagoditvami prispevamo k temu, da bodo posledice...

Naslov

Pregled - novi koronavirus, 22. 4. (sreda)

Zaporedna št.
10

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 22. 4. 2020

Stran v zbirki:
29

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...hrbtenica zagotavlja zanesljivo in nemoteno preskrbo z električno energijo. LJUBLJANA - Epidemija koronavirusa je
prizadela tudi gradbeništvo - delo je upočasnjeno, ponekod ohromljeno. V Zbornici gradbeništva in industrije
gradbenega materiala so opozorili, da se večji projekti sicer še izvajajo, manjši manj, pri novih pa se odpira...

Naslov

Mislim svoje mesto: Promet po pandemiji

Zaporedna št.
11

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 4. 2020

Stran v zbirki:
31

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...družinske in javne proračune praznila še dolgo. Zdi se, da so prometni odločevalci izbrali star recept vlaganj v cestno
infrastrukturo. Kratkoročno zaženejo gradbeništvo, dolgoročno pa omogočijo več prometa. A zdaj ni čas za avtopilota,
okoliščine so v temeljih drugačne. Res potrebujemo in želimo več prometa na cestah,...
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Naslov

Zbornica poziva k izvedbi dolgoročnih infrastrukturnih projektov

Zaporedna št.
12

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 4. 2020

Stran v zbirki:
32

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Zbornica poziva k izvedbi dolgoročnih infrastrukturnih projektov Epidemija koronavirusa je prizadela tudi gradbeništvo
- delo je upočasnjeno, ponekod ohromljeno. Večji projekti se sicer še izvajajo, manjši manj, pri novih pa se odpira
luknja. Če ne bo izvedbe dolgoročnih...

Naslov

Salonit Anhovo ustavil proizvodnjo

Zaporedna št.
13

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 4. 2020

Stran v zbirki:
35

Avtor

Borut Hočevar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...potrebami kupcev. »Pričakujemo, da se bo prodaja cementa na domačem trgu ob vladnem spodbujanju gradbene
aktivnosti ponovno stabilizirala. Investicije v gradbeništvo imajo največji pozitiven multiplikator za razvoj BDP.
Podpirajo pa tudi vrsto posrednih delovnih mest. Pospešeno izvajanje javnih naročil je tako eden...

Naslov

Poslanci danes popravljajo enega od nesmislov gradbene zakonodaje

Zaporedna št.
14

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 23. 4. 2020

Stran v zbirki:
41

Avtor

Petra Sovdat, Borut Hočevar

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...Poslanci danes popravljajo enega od nesmislov gradbene zakonodaje Več iz teme. Obveščaj me o novih člankih:
ELEKTRARNE dodaj elektrika dodaj energetika dodaj gradbena dovoljenja dodaj Sava dodaj Čas branja:...

Naslov

Več upravičencev do pomoči in manj strogi pogoji za delavce na čakanju

Zaporedna št.
15

Medij

Maribor24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 22. 4. 2020

Stran v zbirki:
44

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...podjetij, predlog novele zakona predvideva tudi ukrepe za pospešitev izdajanja gradbenih dovoljenj ter poenostavitev
in skrajšanje upravnih postopkov po gradbenem zakonu in predpisih s področja varstva okolja in ohranjanja narave.
STA...

Naslov

Manj strogi pogoji za delavce na čakanju in več upravičencev do pomoči

Zaporedna št.
16

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 4. 2020

Stran v zbirki:
47

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...podjetij, predlog novele zakona predvideva tudi ukrepe za pospešitev izdajanja gradbenih dovoljenj ter poenostavitev
in skrajšanje upravnih postopkov po gradbenem zakonu in predpisih s področja varstva okolja in ohranjanja narave....
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Naslov

Salonit Anhovo za dva tedna zaustavil proizvodnjo

Zaporedna št.
17

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 4. 2020

Stran v zbirki:
49

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...spoštovanjem ukrepov poskrbeli za oskrbo kupcev s cementom. S tem so prispevali tudi k ohranjanju delovnih mest,
ne samo v skupini Salonit, ampak v celotnem gradbeništvu. “Dejstvo je, da bomo krizo še občutili, vendar je
pomembno, da še naprej z dobro organizacijo in hitrimi prilagoditvami prispevamo k temu, da bodo posledice...

Naslov

Toliko delavcev je koronavirus brcnil iz službe na širšem območju Maribora, razmere se še
ne umirjajo

Zaporedna št.
18

Medij

Mariborinfo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 4. 2020

Stran v zbirki:
53

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Marca se običajno poveča zaposlovanje na področju sezonskih del v gradbeništvu, gostinstvu, turizmu in kmetijstvu.
Posledično se poveča tudi število odjav iz evidence brezposelnih. Letošnji marec je zaradi epidemije koronavirusa
drugačen....

Naslov

Državna pomoč ni "kar tako in ni namenjena podjetjem, ki so bila v težavah že pred krizo"

Zaporedna št.
19

Medij

Vecerkoroska.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 4. 2020

Stran v zbirki:
56

Avtor

Petra Lesjak Tušek

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
20
Stran v zbirki:
61
Povzetek

...razlogov, da bi se občinski gradbeni projekti ustavljali. Na zastoje gradbenih del so namreč danes javno opozorili
predstavniki gradbincev oziroma iz zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS. Opozoril so, da
se pri javnih razpisih občin za nove gradbene projekte že ustavlja, da ni sklenitev novih gradbenih...

Naslov

Aleš Hojs

Medij

Demokracija, Slovenija

Rubrika, Datum

Intervju; 23. 4. 2020

Avtor

Metod Berlec

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

Epidemija koronavirusa je prizadela tudi gradbeništvo

Zaporedna št.
21

Medij

Si21.com, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 22. 4. 2020

Stran v zbirki:
63

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Površina: 2.422 cm
2

...kadrovanje, ki bo izboljšalo storilnost in uspešnost policije. Biografija Aleš Hojs se je rodil leta 1961. Leta 1988 je
diplomiral na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni
diplomirani gradbeni inženir. Po diplomi je bil najprej zaposlen kot nadzorni inženir...

Naslov

Internet

Stran: 22

...Delo je upočasnjeno in nemalokrat celo ohromljeno 22. april 2020 - Epidemija koronavirusa je prizadela tudi
gradbeništvo. Delo je upočasnjeno in nemalokrat celo ohromljeno. Večji projekti se sicer še izvajajo, manjši že manj.
Drugače pa je z novimi projekti, kjer pa se nam...

5

Naslov

Kratek komentar protikriznih zakonskih osnutkov

Zaporedna št.
22

Medij

Damijan.org, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 4. 2020

Stran v zbirki:
69

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...vladnih ukrepov glede zajezitve epidemije. Pri tem gre predvsem za dejavnosti gostinstva, turizma, trgovine (razen z
živili), servisnih storitev, dela gradbeništva in montaže ter dela dejavnosti prevoza potnikov. V teh dejavnostih bo prišlo
do izpada prihodkov najmanj za obdobje 6 tednov (12.5% letnega prihodka),...

Naslov

Zbornica poziva k izvedbi dolgoročnih infrastrukturnih projektov

Zaporedna št.
23

Medij

Preberi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 4. 2020

Stran v zbirki:
70

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Epidemija koronavirusa je prizadela tudi gradbeništvo - delo je upočasnjeno, ponekod ohromljeno. Večji projekti se
sicer še izvajajo, manjši manj, pri novih pa se odpira luknja. Če ne bo izvedbe dolgoročnih...

Naslov

Zbornica poziva k izvedbi dolgoročnih infrastrukturnih projektov

Zaporedna št.
24

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 22. 4. 2020

Stran v zbirki:
71

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Epidemija koronavirusa je prizadela tudi gradbeništvo - delo je upočasnjeno, ponekod ohromljeno. Večji projekti se
sicer še izvajajo, manjši manj, pri novih pa se odpira luknja. Če ne bo izvedbe dolgoročnih...

Naslov

Zbornica poziva k izvedbi dolgoročnih infrastrukturnih projektov

Zaporedna št.
25

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 4. 2020

Stran v zbirki:
73

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Ljubljana, 22. aprila (STA) - Epidemija koronavirusa je prizadela tudi gradbeništvo - delo je upočasnjeno, ponekod
ohromljeno. Večji projekti se sicer še izvajajo, manjši manj, pri novih pa se odpira luknja. Če ne bo izvedbe
dolgoročnih...

Naslov

Vlada o gospodarskih temah

Zaporedna št.
26

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 4. 2020

Stran v zbirki:
74

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...energije in bo hkrati omogočil pospešitev pridobitve gradbenega dovoljenja na podoben način, kot bi lahko bil v
bodoče uveljavljen v predpisih s področja graditve objektov." Predlog je februarja v DZ vložilo 51 poslancev SMC,
SDS, SAB, DeSUS in SNS ter poslanca Matjaž Han iz SD in Blaž Pavlin iz NSi, ki želijo, kot...
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Naslov

Državna pomoč ni "kar tako in ni namenjena podjetjem, ki so bila v težavah že pred krizo"

Zaporedna št.
27

Medij

Seniorji.info, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 4. 2020

Stran v zbirki:
79

Avtor

Petra Lesjak Tušek

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...razlogov, da bi se občinski gradbeni projekti ustavljali. Na zastoje gradbenih del so namreč danes javno opozorili
predstavniki gradbincev oziroma iz zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS. Opozoril so, da
se pri javnih razpisih občin za nove gradbene projekte že ustavlja, da ni sklenitev novih gradbenih...

Naslov

Salonit Anhovo za dva tedna zaustavil proizvodnjo

Zaporedna št.
28

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 4. 2020

Stran v zbirki:
81

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...spoštovanjem ukrepov poskrbeli za oskrbo kupcev s cementom. S tem so prispevali tudi k ohranjanju delovnih mest,
ne samo v skupini Salonit, ampak v celotnem gradbeništvu. “Dejstvo je, da bomo krizo še občutili, vendar je
pomembno, da še naprej z dobro organizacijo in hitrimi prilagoditvami prispevamo k temu, da bodo posledice...

Naslov

V Pomurju večja brezposelnost, a tudi že nove zaposlitve

Zaporedna št.
29

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 4. 2020

Stran v zbirki:
82

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...epidemiji covida-19. Perčičeva pravi, da težko izpostavi posamezne dejavnosti, saj odpuščajo povsod. Največ
delavcev ostaja brez zaposlitve v gostinstvu, gradbeništvu in storitvenih dejavnostih. Velik del priliva v Pomurju so
predstavljali tudi delavci migranti. Tisti, ki so se po zimskih mesecih odjavili, ker so se...

Naslov

Zbornica poziva k izvedbi dolgoročnih infrastrukturnih projektov

Zaporedna št.
30

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 4. 2020

Stran v zbirki:
84

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Ljubljana, 22. aprila (STA) - Epidemija koronavirusa je prizadela tudi gradbeništvo - delo je upočasnjeno, ponekod
ohromljeno. Večji projekti se sicer še izvajajo, manjši manj, pri novih pa se odpira luknja. Če ne bo izvedbe
dolgoročnih...
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Vlada o gospodarskih temah
Vlada je Moniko Pintar Mesarič razrešila s položaja vršilke dolžnosti direktorice direkcije za infrastrukturo in za v. d. do
imenovanja direktorja, vendar največ za šest mesecev, imenovala Liljano Herga. Spremenila je stališče do predloga
novele, ki so jo za pospešitev gradnje HE na spodnji Savi vložili poslanci.
Herga, ki bo vodenje direkcije za infrastrukturo prevzela 24. aprila, je trenutno vodja sektorja za vzdrževanje, varstvo cest
in prometno varnost na direkciji. Vlada je hkrati danes Pintar Mesaričevo z 28. aprilom imenovala za v. d. generalne
direktorice direktorata za kopenski promet na infrastrukturnem ministrstvu, potem ko je z mesta generalne direktorice
direktorata danes razrešila Andrejo Knez.
Vlada je spremenila mnenje z 12. marca (ki ga je sprejela prejšnja vlada) glede predloga novele zakona o pogojih
koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save, ki ga je v parlamentarni postopek vložila skupina
poslancev. Drugače kot prejšnja sedanja vlada predlog podpira, saj "zasleduje cilj optimizacije proizvodnje električne
energije in bo hkrati omogočil pospešitev pridobitve gradbenega dovoljenja na podoben način, kot bi lahko bil v bodoče
uveljavljen v predpisih s področja graditve objektov." Predlog je februarja v DZ vložilo 51 poslancev SMC, SDS, SAB,
DeSUS in SNS ter poslanca Matjaž Han iz SD in Blaž Pavlin iz NSi, ki želijo, kot so takrat dejali, z odpravo nekaterih
zakonskih anomalij omogočiti lažje in hitrejše dokončanje verige hidroelektrarn (HE) na spodnji Savi.

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

Glede predloga novele gradbenega zakona, s katerim državni svet predlaga podaljšanje prehodnega obdobja za
prilagoditev izvajalcev pogojem iz 14. člena še za dve leti, vlada meni, da je bilo v roku dveh let dovolj časa za
prilagoditev novim pogojem in da bi bilo treba v prehodnem obdobju omogočiti le, da se za vse gradnje, ki se izvajajo
oziroma se bo zanje do določenega datuma vložila prijava začetka gradnje, omogoči sodelovanje izvajalca, ki še ne
izpolnjuje pogojev iz 14. člena gradbenega zakona. Pogoji v zakonu se nanašajo predvsem na strokovno izobrazbo in
opravljen ustrezen izpit za vodjo del, ki mora biti zaposlen pri izvajalcu, izvajalec mora tudi imeti sklenjeno ustrezno
zavarovanje.
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Zbornica poziva k izvedbi dolgoročnih
infrastrukturnih projektov
Epidemija koronavirusa je prizadela tudi gradbeništvo - delo je upočasnjeno, ponekod ohromljeno. Večji projekti se sicer
še izvajajo, manjši manj, pri novih pa se odpira luknja. Če ne bo izvedbe dolgoročnih infrastrukturnih projektov, bo
gradbeništvo dolgo životarilo, opozarjajo v Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala.
"Kljub obetavnim izjavam in naklonjenosti nekaterih ministrov za pospešitev gradenj za uspešnejši izhod iz krize, za
intenzivno pripravo potrebne gradbene dokumentacije novih gradenj, prizadevanjem za poenostavitve postopkov za
pridobivanje gradbenih dovoljenj, se pri javnih razpisih občin za nove gradbene projekte stvari že ustavljajo," so v
današnjem sporočilu zapisali predstavniki gradbincev, ki delujejo pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije.
Podjetja po njihovih navedbah poročajo, da so razpisi, predvsem pa sklenitve novih gradbenih pogodb, za gradnje
vodovodov, malih čistilnih naprav in kolesarskih stez že praktično ustavljeni.
"To so projekti, za katere imamo dodeljena evropska sredstva, določene izvedbene roke in bi jih bilo treba čim prej začeti
izvajati," je izpostavil direktor zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala Jože Renar.
Drugi, precej večji izziv, ki ga je prinesel novi koronavirus, pa je po mnenju zbornice ta, da še ni jasno začrtanih
dolgoročnih infrastrukturnih projektov, prav tako ni predviden način njihovega izvajanja.
"Od tega pa ne bo odvisen le razvoj slovenskega gradbeništva, ampak tudi razvoj celotnega slovenskega gospodarstva.
Če teh projektov ne bomo začeli kmalu graditi, se nam bo ponovil scenarij iz prejšnje krize, ko smo uspeli uničiti velik del
slovenskega gradbeništva in delovnih mest tako v gradbeništvu kot tudi v spremljevalnih industrijah," je zaskrbljen Renar.

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

Kot je navedel, je Slovenija na ta račun povečala zaostanek za povprečjem bruto domačega proizvoda v EU za skoraj 10
odstotkov.
Država bi morala zato zdaj za uspešnejši izhod iz krize po njegovih besedah vključiti tudi nov zavezujoč sveženj ukrepov
za izvedbo dolgoročnih investicij.
"Dejstvo je, da so se vse gospodarske krize reševale z infrastrukturnimi projekti, saj gre za najmanj tvegane razvojne
investicije, ki vse povrnejo vložena sredstva. Gradbeništvo, ki v Sloveniji zaposluje skupaj z načrtovalci preko 75.000
ljudi, je lahko generator gospodarske rasti, vendar brez protikriznih in stabilnih državnih investicij te naloge ne bo zmoglo
opraviti," je sklenil Renar.
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Pregled - novi koronavirus do 15. ure
Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 15. ure.
SLOVENIJA
LJUBLJANA - Vlada je v torek v drugem protikoronskem paketu sprejela rešitve za likvidnostno pomoč gospodarstvu kot
za pomoč državljanom. Podjetjem bo omogočala poroštva za najem bančnih kreditov v višini do dveh milijard evrov,
predlaga tudi zvišanje povprečnine za občine s 589,11 na 623,96 evra. Finančni minister Andrej Šircelj je dejal, da je s
tem vlada sklenila komplet sprememb zakonodaje za omilitev posledic epidemije koronavirusa ter vnovičen zagon
gospodarstva in vzpostavitev normalnega življenja. Tretji zakonodajni paket bo razvojno usmerjen.
LJUBLJANA - V torek so v Sloveniji opravili 1459 testov in potrdili devet okužb z novim koronavirusom, skupaj je
potrjenih 1353 okužb, umrla sta še dva bolnika s covidom-19, skupaj 79, so objavili na vladnih straneh. Skupno število
hospitaliziranih se že teden dni zmanjšuje in je 82, 24 bolnikov je na intenzivni terapiji, v domačo oskrbo so jih odpustili
osem.
LJUBLJANA - Med okoli 200 testiranimi vzorci v raziskavi o razširjenosti novega koronavirusa v Sloveniji še ni bilo
pozitivnega preiskovanca, je sporočil predstojnik inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec. Terenske
ekipe ne poročajo o težavah, Petrovec pa vse vabljene poziva, da vabilo sprejmejo. Časa za to imajo do petka.
LJUTOMER/PTUJ - Po torkovi izjavi ministra za zdravje Tomaža Gantarja, da okuženih oskrbovancev doma starejših
občanov (DSO) Ljutomer ne bodo selili v ptujsko bolnišnico, ni jasno, kaj bo zdaj s selitvijo. Na občini pravijo, naj odloči
stroka. Na Ptuju menijo, da je prevladal razum. V domu so sicer v torek potrdili še tri okužbe z novim koronavirusom.

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

LJUBLJANA - Šest tednov od razglasitve epidemije novega koronavirusa v Sloveniji ministrstvo za zdravje še vedno ni
oblikovalo enotne in strokovno utemeljene strategije za preprečevanje širjenja novega virusa v domovih za starejše, je
opozorila Skupnost socialnih zavodov Slovenije. Domovi za starejše so ostali prepuščeni sami sebi, navajajo.
LJUBLJANA - Predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje ocenjujejo, da z vidika zdravstvene varnosti in
zaščite izvedba letošnje mature ni problematična in lahko poteka nemoteno po načrtih, je ob robu sestanka s predstavniki
različnih organizacij povedala ministrica Simona Kustec. Pristojni za izvedbo mature imajo njeno polno podporo.
LJUBLJANA - Zaposlenim v UKC Ljubljana, ki so upravičeni do dodatka za delo v rizičnih razmerah po kolektivni
pogodbi za javni sektor, ga bodo za marec izplačali v petek, je danes povedal direktor Janez Poklukar. Z aprilsko plačo
pa bodo dobili še marčevski poračun za dodatek, ki jim ga omogoča prvi interventni protikoronski zakon.
LJUBLJANA - Župani mestnih občin so v torek razpravljali o predlogih v zvezi z drugim protikoronskim zakonom,
sproščanju ukrepov in izvedbi čistilne akcije, ki bo 29. aprila. Med drugim predlagajo ponovno odprtje knjižnic,
obratovanje mestnega javnega prometa po nedeljskem urniku in čimprejšnje postopno odpiranje vrtcev, je sporočilo
združenje mestnih občin.
ANHOVO - Salonit Anhovo je zaradi začasnega zmanjšanja povpraševanja na italijanskem in slovenskem trgu s
ponedeljkom začasno, za dva tedna, zaustavil proizvodnjo. Odprema cementa bo sicer še naprej potekala skladno s
potrebami kupcev. V predvidenem 14-dnevnem premoru bodo opravili tudi nekatera manjša vzdrževalna dela.
LJUBLJANA - Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in državni sekretar Blaž Košorok sta kot prvo energetsko danes
obiskala Eles, ki skrbi za prenos električne energije. Po koncu obiska je minister v izjavi za medije dejal, da Eles kljub
epidemiji koronavirusa kot hrbtenica zagotavlja zanesljivo in nemoteno preskrbo z električno energijo.
LJUBLJANA - Epidemija koronavirusa je prizadela tudi gradbeništvo - delo je upočasnjeno, ponekod ohromljeno. V
Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala so opozorili, da se večji projekti sicer še izvajajo, manjši manj,
pri novih pa se odpira luknja. Če ne bo izvedbe dolgoročnih infrastrukturnih projektov, bo gradbeništvo dolgo životarilo.
ŽALEC - Slovenski hmeljarji pričakujejo, da jim bodo na pomoč pri delu v hmeljiščih kmalu priskočili romunski delavci.
Avtobusi, ki bi te delavce pripeljali iz Romunije, so že pripravljeni, na pristojnih ministrstvih pa potekajo še zadnja
usklajevanja, je povedal predsednik Združenja hmeljarjev Slovenije Janez Oset.

10

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

22.04.2020
Wednesday,
Sreda,
15:00 15:00

Kazalo

https://www.sta.si/2755404/pregled-novi-koronaviru...

2/4

LJUBLJANA - Zdravstveni inšpektorat je pri nadzoru upoštevanja odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja
blaga in storitev potrošnikom izrekel globe zaradi nezakonitega delovanja desetih gostinskih obratov. Skupni znesek
izrečenih glob znaša več kot 3300 evrov.
MURSKA SOBOTA - Marca so v Pomurju ob epidemiji covida-19 zabeležili 472 prijav novih brezposelnih, kar je 60
odstotkov več, kot je bilo prijav marca lani. Samo od 1. do 20. aprila so po nepopolnih podatkih zavoda za zaposlovanje v
evidenco prijavili 781 oseb. Ob tem pa je spodbudno, da so se nekateri zaradi zaposlitev iz evidence že odjavili.
LJUBLJANA - Spletna dostopnost je v času samoizolacije zaradi epidemije zelo pomembna za digitalne uporabnike,
problematika spletne dostopnosti za ljudi z invalidnostmi in starejše pa se je poglobila, navajajo v svetu invalidskih
organizacij. Kot opozarjajo, bi morala država tudi njim takoj zagotoviti dostopnost spletnih strani državnih organov.
LJUBLJANA/MARIBOR/NOVA GORICA - Ker se študijsko leto počasi izteka, poskušajo univerze izvesti čim več
pedagoškega procesa na daljavo. To vključuje obvezne laboratorijske vaje in druge praktične obveznosti, seveda kjer je
ob upoštevanju zaščitnih ukrepov zaradi novega koronavirusa to možno. Ostale ne bodo izvedljive, vse dokler ne bo
vlada sprostila omejitev.
LJUBLJANA - Po raziskavi družbe Aragon več kot polovica (55 odstotkov) staršev osnovnošolcev rešitev šolanja od
doma v času koronavirusa označuje za ustrezno, hkrati pa ga 40 odstotkov vprašanih označuje kot stresno. Starši v času
karantene za pomoč pri šolskih obveznostih svojemu najmlajšemu osnovnošolcu v povprečju porabijo 140 minut na dan.
LJUBLJANA - Preko Luke Koper je v Slovenijo prispelo pet novih vojaških terenskih reševalnih vozil za potrebe
Slovenske vojske, ki jih je donirala ameriška vlada. Ob prevzemu vozil sta bila prisotna obrambni minister Matej Tonin in
ameriška veleposlanica v Sloveniji Lynda Blanchard, so sporočili z obrambnega ministrstva.
LJUBLJANA - Policijska uprava Ljubljana vodi predkazenski postopek in hišne preiskave zaradi suma tatvine zaščitne
opreme Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Kot so za STA navedli na policijski upravi, sta dve osebi
trenutno v pridržanju. Podrobnosti še ne razkrivajo. Generalni direktor UKC Janez Poklukar je dogajanje obsodil.

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

LJUBLJANA - Da bi se tudi ljudje z manj sredstvi lažje spoprijemali z epidemijo, nekatera podjetja in humanitarne
organizacije donirajo. Tako so več družinam priskrbele računalniško opremo, s katero bodo lahko otroci spremljali pouk
na daljavo. Zaposleni v Addiko banki pa so 13 domovom za ostarele v Sloveniji donirali 13.000 zaščitnih mask.
SVET
BRUSELJ - Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je pred četrtkovim vrhom objavil obrise načrta za okrevanje po
pandemiji novega koronavirusa. Ti vključujejo štiri načela in štiri prioritete, a nobenih podrobnosti. Teh tudi v četrtek
verjetno še ne bo. Michel se je v tradicionalnem pismu voditeljem pred zasedanjem zahvalil za "konstruktiven duh" in
"pogumna dejanja", a obenem izpostavil, da je do premostitve krize še dolga pot. Pozval je k še več usklajevanja,
enotnosti in odločnosti pri preseganju razlik.
BRUSELJ - Evropski poslanci so se zavzeli za ustanovitev posebnega sklada za podporo medijem in kreativni dejavnosti
v luči pandemije novega koronavirusa. Ustanovitev sklada so zahtevali člani odbora za kulturo in izobraževanje
Evropskega parlamenta v pismu, ki so ga naslovili na pristojna evropska komisarja.
PEKING - Na severozahodu Kitajske v bližini meje z Rusijo so se pojavila nova žarišča okužb z novim koronavirusom,
zaradi česar so tam zaostrili omejitve gibanja, da bi na tak način preprečili drugi val okužb. Tokrat je v ospredju provinca
Heilongjiang, od koder poročajo tako o povečanju števila uvoženih primerov okužb, predvsem pri kitajskih državljanih, kot
tudi domačih okužb. Tam so doslej potrdili 537 okužb z novim koronavirusom, od tega jih je 384 uvoženih. V Harbinu,
prestolnici province so posameznikom in vozilom, ki prihajajo od drugod, so že prepovedali vstop v stanovanjska
območja v mestu. Vsi, ki prihajajo iz Kitajske ali drugih žarišč okužb, bodo tudi morali v obvezno karanteno.
MADRID - Španski premier Pedro Sanchez je v španskem parlamentu dejal, da njegova vlada načrtuje podaljšanje
karantene v državi do 9. maja. Dodal je, da bodo omilitve ukrepov izvedli počasi in postopoma, da bi tako zagotovili
varnost državljanov. V zadnjem dnevu so potrdili 435 smrti zaradi covida-19, kar je rahel porast. Skupno je v državi na
Iberskem polotoku umrlo 21.717 ljudi. Okužbo pa so potrdili pri več kot 208.000 ljudeh. Okrevalo je skoraj 86.000 ljudi.
ATENE - Nevladna organizacija Human Rights Watch (HRW) je grško vlado pozvala, naj takoj razbremeni prenapolnjene
migrantske centre na petih egejskih otokih, da bi se izognili javnozdravstveni krizi. Zavzeli so se predvsem za zaščito
ranljivih skupin pred novim koronavirusom. V teh centrih okužbe z novim koronavirusom doslej niso potrdili.
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ANKARA - V Turčiji so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 3474 zdravstvenih delavcih, umrlo jih je 24, so sporočili
iz turške zdravniške zveze. Med temi okuženimi je 1307 zdravnikov, umrlo jih je 14. V državi je covid-19 do torka vse
skupaj zahteval več kot 2200 življenj, potrdili so več kot 95.000 primerov okužbe.
TOKIO - Na italijanski ladji za križarjenje, ki je zasidrana v Nagasakiju na jugozahodu Japonske, kjer je na popravilu, so
okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 34 članih posadke, so sporočile lokalne oblasti. Vseh 34 potrjenih ima blažje
simptome. Japonska vlada je sporočila, da so v Nagasaki že poslali strokovnjake, ki bodo pomagali pri ukrepih in da se
virus ne bo širil.
RIJAD/DŽAKARTA/TEHERAN - Pandemija novega koronavirusa bo letos spremenila tudi ramazan, muslimanski sveti
postni mesec, ki se bo začel v četrtek ali petek. Letos bo zaradi omejitev gibanja in združevanj ter večinoma zaprtih
mošej zaradi pandemije novega koronavirusa vse drugače. Tudi zaradi prepovedi ramazanskih aktivnosti, povezanih z
druženjem, bo za vernike pomenil povsem novo izkušnjo. Več kot 1,5 milijarde muslimanov po vsem svetu, pozvanih k
očiščenju telesa in duha, se posti med sončnim vzhodom in zahodom, vsak večer pa z družino in prijatelji obedujejo,
molijo v mošejah in se družijo pozno v noč.
NEW YORK/STOCKHOLM - Podjetje za izposojo avtomobilov Hertz bo zaradi pandemije novega koronavirusa odpustilo
10.000 zaposlenih v Severni Ameriki, kar predstavlja 26,3 odstotka vseh Hertzovih zaposlenih po svetu. Hertz namerava
za odpravnine in druge z odpuščanji povezane stroške nameniti 27,7 milijona evrov. Švedski proizvajalec
telekomunikacijske opreme Ericsson medtem ne beleži hujših posledic pandemije.
WASHINGTON - Več sto zaposlenih v Amazonovih skladiščih v ZDA je v torek stavkalo, saj jim delodajalec po njihovih
navedbah ne zagotovi varnih delovnih pogojev v času pandemije. V družbi očitke zavračajo. To ni prva stavka
Amazonovih delavcev v času pandemije, v naslednjih dneh pa se družbi obeta še ena.
BERLIN - Nemški inštitut Paul Ehrlich je v Nemčiji prvič podelil dovoljenje za klinično testiranje cepiva proti covidu-19. V
testiranje cepiva, ki sta ga razvili podjetji Biontech in Pfizer, bodo najprej vključili okoli 200 zdravih odraslih. V drugi fazi
pa bodo cepivo testirali na okoli 500 ljudeh, ki sodijo v rizične skupine.

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

SINGAPUR - Burno dogajanje na naftnem trgu, ki je doseglo vrhunec s ponedeljkovim padcem cen zahodnoteksaške
lahke nafte v negativno območje, se nadaljuje. V azijskem trgovanju se je cena severnomorske nafte brent tako spustila
na najnižjo raven od leta 1999. Za 159-litrski sod je bilo treba med trgovanjem odšteti manj kot 16 dolarjev.
WASHINGTON - Več sto zaposlenih v Amazonovih skladiščih v ZDA je v torek stavkalo, saj jim delodajalec po njihovih
navedbah ne zagotovi varnih delovnih pogojev v času pandemije novega koronavirusa. V družbi očitke zavračajo. To ni
prva stavka Amazonovih delavcev v času pandemije, v naslednjih dneh pa se družbi obeta še ena.
ŠPORT
LJUBLJANA - Vodstvo svetovnega prvenstva v speedwayu je sporočilo, da so organizatorji preložili dirko za veliko
nagrado Nemčije, ki bi morala biti 30. maja. Dirko v Teterowu so morali preložiti, ker je Nemčija uvedla prepoved vse
zunanjih množičnih prireditev do 31. avgusta. Mednarodna zveza Fim in nemška zveza za motošport bosta sporočila,
kdaj bo dirko mogoče izvesti. Naslednja na koledarju je predvidena VN Češke 13. junija.
RIM - Nekateri svetovni mediji so v torek poročali o tem, da je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) Evropski
nogometni zvezi (Uefa) predlagala, naj do konca leta 2021 prekine vsa reprezentančna in klubska tekmovanja. Uefa je to
zanikala. Eden vodilnih brazilskih tednikov Veja je objavil vest, za katero se je skliceval na svoj vir, kako je WHO na
videokonferenci Uefi in klubom predlagala prekinitev tekmovanj do konca 2021, kar bi pomenilo tudi novo preložitev
evropskega prvenstva. Drastičen ukrep naj bi temeljil na razlagi dveh epidemiologov, da jeseni pričakujejo nov izbruh
koronavirusa v Evropi.
LEIPZIG - Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Kevin Kampl je pred pogajanji za novo pogodbo pri nemškem
prvoligašu Leipzigu zaradi pandemije novega koronavirusa odprt za nižjo plačo, kot je bilo sprva predvideno. Kamplova
zdajšnja pogodba v Leipzigu traja do leta 2021, pogajanja pa so trenutno v mirovanju. Kampl je V Leipzig prišel v sezoni
2017/18 iz Bayerja ter dobival letno plačo v višini 2,5 milijona evrov.
BERLIN - Organizatorji berlinskega maratona so sporočili, da letošnjega dogodka zaradi pandemije novega koronavirusa
ne bodo mogli izvesti v predvidenem terminu, torej 26. in 27. septembra. Nemčija je namreč prepovedala zbiranje več kot
5000 ljudi do 24. oktobra. Za zdaj še ni znano, ali bodo maraton, na katerem so postavili sedem svetovnih rekordov,
prestavili ali odpovedali.
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TOKIO - Prireditelji olimpijskih iger v Tokiu 2020 so sporočili, da se je z virusom novega koronavirusa okužil tudi eden od
članov ožjega organizacijskega odbora iger. Imena niso razkrili, po novem pa je 30-letnik, ki je prej delal na sedežu
odbora v Tokiu, v samoosamitvi na svojem domu.

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

BERLIN - Evropska nogometna zveza Uefa bo v četrtek uradno določila nov termin za žensko evropsko prvenstvo,
poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kot je poročal BBC, bo žensko EP zaradi pandemije novega koronavirusa po
novem med 6. in 31. julijem 2022. Prvotno bi moralo biti 2021, bodo pa v gostiteljici Angliji uporabili ista prizorišča.
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Napoved - Slovenija, 23. 4. (četrtek)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v četrtek, 23. aprila.
POLITIKA
BRUSELJ - Voditelji članic EU, med njimi slovenski premier Janez Janša, bodo na videokonferenčnem zasedanju
obravnavali ukrepe za okrevanje gospodarstva po pandemiji novega koronavirusa. V ospredju bo vprašanje skupnega
zadolževanja, govorili pa naj bi pa tudi o postopnem opuščanju omejevalnih ukrepov.
LJUBLJANA - Predvidoma ob 11. uri in 19.30 novinarski konferenci glede aktualnega dogajanja v zvezi z novim
koronavirusom. (STA/FOTO/AVDIO)
9.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o dodatnih ukrepih
za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve podlubnikov ter novelo zakona o divjadi in lovstvu; DZ, mala dvorana
DS, Šubičeva 4, LJUBLJANA
10.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o spremembi
gradbenega zakona ter predlog o dopolnitvah zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala
Spodnje Save; DZ, velika dvorana, dvorana DS, Šubičeva 4, LJUBLJANA
12.00 izjava za medije predsednika SD Dejana Židana o aktualnih političnih zadevah; pred vhodom DZ, Šubičeva 4,
LJUBLJANA (FOTO)
GOSPODARSTVO

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

9.30 spletni Čaj z razlogom o tem, kako se na Kitajskem stvari vračajo nazaj v običajne, ki ga pripravlja Britanskoslovenska gospodarska zbornica, sodelovala bosta Timothy Ma iz revizijske hiše Ernst & Young Peking in Primož
Kovačič iz revizijske hiše Ernst & Young Slovenija; prijava na: https://event.meetpoint.si/bscc-twr-business-covid-19china/C1AC3F5D-3162-41E4-BD1A-7286059036F4
DRUŽBA
9.30 seja Ustavnega sodišča RS preko videokonference, na kateri bodo med drugim obravnavali postopek za oceno
ustavnosti zakona o nalogah in pooblastilih policije, pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti odloka o začasni
prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Sloveniji, odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s
področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih in odloka o začasni prepovedi
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji; ustavno sodišče, salon, Beethovnova ulica 10,
LJUBLJANA
10.00 vseslovensko petje s srci; prijave za sodelovanje na spletni strani http://www.vseslovenskopetje.si/; Facebook stran
dogodka https://www.facebook.com/events/73834 8286569387/?active_tab=discussion
12.00 predaja donacije mariborskega podjetja Henkel Rdečemu križu Slovenije (RKS) in Zvezi prijateljev mladine
Slovenije (ZPMS), ki se je bodo med drugim udeležili generalni direktor Henkel Maribor Christof Vollstedt, predsednica
RKS Vesna Mikuž, predsednica ZPMS Darja Groznik, namestnik nemškega veleposlanika Bernhard Hauer, generalna
direktorica GZS Sonja Šmuc in predsednica Nemško-slovenske gospodarske zbornice Gertrud Rantzen; Državni
logistični center Roje, Obvozna cesta 112a, LJUBLJANA (FOTO)
13.00 spletni pogovor v organizaciji STAkluba o precepljenosti in pomenu kolektivne imunosti ter pridobivanju cepiv, tudi
proti novemu koronavirusu, sodelovali bodo Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, Matjaž Homšak
iz Združenja za pediatrijo in Marta Grgič Vitek z Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja; prenos v živo na povezavi
https://www.youtube.com/watch?v=BUx6kRCSFxc (STA)
13.00 zaključek dopisne seje svetnikov Mestne občine Slovenj Gradec, na kateri med drugim odločajo o osnutku novele
občinskega prostorskega načrta, porabi proračunske rezerve in ukrepih zaradi epidemije novega koronavirusa ter o
soglasju k imenovanju Marije Lah za direktorico javnega zavoda Spotur; SLOVENJ GRADEC
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15.00 zaključek dopisne seje mestnega sveta Mestne občine Maribor, na kateri med drugim odločajo o ustanovitvi
proračunskega sklada za pomoč in razvoj ter dajejo mnenje o novem mandatu ravnateljice srednje šole za oblikovanje
Nadje Jager Popović; MARIBOR
15.00 seja občinskega sveta Mestne občine Nova Gorica, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog odloka o
porabi sredstev proračunske rezerve mestne občine; MO Nova Gorica, velika dvorana, Trg Edvarda Kardelja 1, NOVA
GORICA (STA)
16.00 spletna konferenca študentov FDV in potencialnih delodajalcev - Zaposlitveni most, na kateri bodo sodelovali
ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, direktor Slovenskega mladinskega gledališča Tibor Mihelič
Syed, svetovalec na področju digitalizacije pri IPM Digital Tilen Gorenšek ter televizijski in radijski voditelj in lastnik Klun
komunikacij Boštjan Klun; povezava na: https://www.facebook.com/events/267952960904699/
16.00 spletni pogovor o posledicah covida-19 v javni upravi, ki ga pripravlja Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani,
sodelovali bodo prodekanja fakultete za upravo Maja Klun, direktor občinske uprave Občine Grosuplje Dušan Hočevar,
Aleksander Aristovnik s katedre za ekonomiko in management javnega sektorja na fakulteti za upravo ter Mirko Pečarič s
katedre za upravno-pravno področje na fakulteti za upravo; prijava na http://www.sic.si/izobrazevanje/izobrazevalnidogodki/p-js/kaksne-bodo-posledice-zaradi-covid-19-v-javni-upravi-in-kaj-lahko-pricakujemo.html
17.00 spletni pogovor Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani z naslovom Kako z biometrijo
prepoznajo vašo identiteto?, sodeloval bo Žiga Emeršič s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani;
prijava na https://bit.ly/2VveavF
KULTURA
LJUBLJANA - Svetovni dan knjige ter Noč knjige.
KUALA LUMPUR - Svetovna prestolnica knjige 2020.
20.00 predstavitev letošnjih nominirancev za nagrado kritiško sito, ki jo pripravljata Društvo slovenskih literarnih kritikov in
Ljubljana: mesto literature; do dogodka bo možno dostopati preko spletne strani www.mestoliterature.si ali strani Društva
slovenskih literarnih kritikov na Facebooku
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Tatjana Žnidaršič, popoldne Bojan Šuštar
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Janja Zalar, popoldne Barbara Dovč
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Maja Lazar Jančič, popoldne Mihael Šuštaršič
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Alenka Vesenjak
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerni dežurni urednik (od 17. do 23. ure): Sergeja Kotnik Zavrl
spremljate nas lahko tudi na:
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Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice

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

Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Manj strogi pogoji za delavce na čakanju in več
upravičencev do pomoči
Vlada je s popravki prvega protikoronskega zakona omilila pogoje, pod katerimi bodo pomoč prejeli delodajalci, ki zaradi
epidemije novega koronavirusa napotijo delavce na čakanje. Predlaga tudi vrednotnice za turistična potovanja ter med
upravičence do tri milijarde evrov vrednih ukrepov dodaja nove skupine državljanov.
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo velja od 11. aprila, danes pa je vlada v potrditev v DZ poslala njegove popravke. Pri tem je upoštevala
večino predlogov iz gospodarstva in zainteresirane javnosti, je na novinarski konferenci dejal član svetovalne skupine
Ivan Simič.
Zakon določa, da bo država podjetjem, ki bodo zaradi zmanjšanja obsega dela kot posledice epidemije poslala
zaposlene na čakanje, poravnala nadomestila plač za te delavce ter tudi socialne prispevke. Enako velja za delavce, ki v
času epidemije ne morejo priti na delo zaradi višje sile.
Pogoji za koriščenje tega ukrepa bodo po novem manj strogi. Do pomoči bodo namreč upravičeni delodajalci, ki jim bodo
po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 odstotkov glede na leto 2019. Če lani oz. letos
ne bodo poslovali vse leto, bodo do pomoči upravičeni tisti, katerih povprečni mesečni prihodki bodo letos za več kot 10
odstotkov nižji od povprečnih mesečnih prihodkov v letu 2019.
Dodatno bodo ta ukrep lahko uporabile humanitarne in invalidske organizacije ter tudi manjša podjetja iz finančne ali
zavarovalniške dejavnosti.

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

Za vse pa velja, da se bodo lahko v času začasnega čakanja na delo delavci na zahtevo delodajalca vrnili na delo za do
sedem dni v tekočem mesecu in ne več za sedem zaporednih dni, kot je zapisano v veljavnem zakonu.
Samozaposlenim, verskim uslužbencem, družbenikom in kmetom zakon ponuja pomoč v obliki mesečnega temeljnega
dohodka ter oprostitvi plačila socialnih prispevkov v času epidemije. Vlada tudi tu predlaga spremembe pogojev, in sicer
bodo do pomoči upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki letos upadli za več kot 10 odstotkov glede na leto
2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oz. 2020, se bodo upoštevali povprečni mesečni prihodki.
Enkratni solidarnostni dodatek v višini med 130 in 300 evrov, ki ga bodo ob izplačilu aprilske pokojnine prejeli upokojenci,
bodo po predlogu prejeli tudi kmetje nad 65 let in z nizkimi dohodki ter prejemniki poklicnih pokojnin, če te ne presegajo
700 evrov.
Vlada je pomislila tudi na tiste, ki so izgubili delo iz poslovnega razloga. S tem namenom je uveden nov institut
nadomestila plače zaradi izgube zaposlitve v višini 513,64 evra bruto mesečno, do katerega bodo upravičeni brezposelni,
ki so delo izgubili v času po razglasitvi epidemije.
Enkratna solidarnostna pomoč v višini 150 evrov je zdaj predvidena tudi za izredne študente, ne več le za redne.
Med upravičence do enkratne solidarnostne pomoči vlada poleg tega dodaja še prejemnike starševskega dodatka in
prejemnike dodatka za nego otroka v mesecu aprilu, poleg tega pa še družinske pomočnike, rejnike ter prejemnike
otroškega dodatka, če niso višje kot v šestem dohodkovnem razredu. Slednji znaša 30 evrov za vsakega otroka.
Z namenom pomagati turističnim podjetjem predlog zakona uvaja vrednotnice, ki jih lahko organizatorji potovanj izdajo
potrošniku, namesto da bi mu vrnili že vplačani znesek. Unovčiti jih bo mogoče v 24 mesecih od izdaje, če potrošnik tega
ne bo storil, pa bo lahko od organizatorja potovanja zahteval vračilo zneska v denarju.
Predlog novele zakona sega tudi na davčno področje, in sicer od dobave zaščitne in medicinske opreme začasno ne bo
treba plačevati davka na dodano vrednost.
Ker je vlada prepričana, da bo negativne učinke epidemije na slovensko gospodarstvo mogoče v veliki meri blažiti s
pospešitvijo investicij, tako s strani države in občin kot zasebnih podjetij, predlog novele zakona predvideva tudi ukrepe
za pospešitev izdajanja gradbenih dovoljenj ter poenostavitev in skrajšanje upravnih postopkov po gradbenem zakonu in
predpisih s področja varstva okolja in ohranjanja narave.
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Zbornica poziva k izvedbi dolgoročnih
infrastrukturnih projektov (dopolnjeno)
Epidemija koronavirusa je prizadela tudi gradbeništvo - delo je upočasnjeno, ponekod ohromljeno. Večji projekti se sicer
še izvajajo, manjši manj, pri novih pa se odpira luknja. Če ne bo izvedbe dolgoročnih infrastrukturnih projektov, bo
gradbeništvo dolgo životarilo, opozarjajo v Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala.
"Kljub obetavnim izjavam in naklonjenosti nekaterih ministrov za pospešitev gradenj za uspešnejši izhod iz krize, za
intenzivno pripravo potrebne gradbene dokumentacije novih gradenj, prizadevanjem za poenostavitve postopkov za
pridobivanje gradbenih dovoljenj, se pri javnih razpisih občin za nove gradbene projekte stvari že ustavljajo," so v
današnjem sporočilu zapisali predstavniki gradbincev, ki delujejo pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije.
Podjetja po njihovih navedbah poročajo, da so razpisi, predvsem pa sklenitve novih gradbenih pogodb, za gradnje
vodovodov, malih čistilnih naprav in kolesarskih stez že praktično ustavljeni.
"To so projekti, za katere imamo dodeljena evropska sredstva, določene izvedbene roke in bi jih bilo treba čim prej začeti
izvajati," je izpostavil direktor zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala Jože Renar.
Drugi, precej večji izziv, ki ga je prinesel novi koronavirus, pa je po mnenju zbornice ta, da še ni jasno začrtanih
dolgoročnih infrastrukturnih projektov, prav tako ni predviden način njihovega izvajanja.
"Od tega pa ne bo odvisen le razvoj slovenskega gradbeništva, ampak tudi razvoj celotnega slovenskega gospodarstva.
Če teh projektov ne bomo začeli kmalu graditi, se nam bo ponovil scenarij iz prejšnje krize, ko smo uspeli uničiti velik del
slovenskega gradbeništva in delovnih mest tako v gradbeništvu kot tudi v spremljevalnih industrijah," je zaskrbljen Renar.

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

Kot je navedel, je Slovenija na ta račun povečala zaostanek za povprečjem bruto domačega proizvoda v EU za skoraj 10
odstotkov.
Država bi morala zato zdaj za uspešnejši izhod iz krize po njegovih besedah vključiti tudi nov zavezujoč sveženj ukrepov
za izvedbo dolgoročnih investicij.
"Dejstvo je, da so se vse gospodarske krize reševale z infrastrukturnimi projekti, saj gre za najmanj tvegane razvojne
investicije, ki vse povrnejo vložena sredstva. Gradbeništvo, ki v Sloveniji zaposluje skupaj z načrtovalci preko 75.000
ljudi, je lahko generator gospodarske rasti, vendar brez protikriznih in stabilnih državnih investicij te naloge ne bo zmoglo
opraviti," je sklenil Renar.
Vodja vladne svetovalne skupine Matej Lahovnik je medtem na današnji novinarski konferenci ocenil, da se gradbena
dela pospešeno izvajajo. Dars je po njegovih besedah upošteval priporočila infrastrukturnega ministrstva in izvaja dela na
avtocestah, "prekopan" je tudi center Ljubljane.
Navedbe, da se pri javnih razpisih občin za nove gradbene projekte stvari že ustavljajo, je pospremil z opozorilom, da je
vlada z drugim protikoronskim svežnjem predvidela zvišanje povprečnine občinam za okoli šest odstotkov, "kar je v teh
časih veliko, in to prav z namenom, da se nemoteno financirajo projekti, ki so planirani".
Tudi sicer za ustavitev projektov, za katere so že dodeljena evropska sredstva, ni razlogov, je zatrdil ekonomist.
Lahovnik pa je priznal, da ponekod prihaja do zastojev zaradi veljavne zakonodaje, "ki vsakomur, ki ima nek specifičen
interes, omogoča, da začasno ustavi nek projekt". V tej luči je izpostavil tretjo razvojno os. Združenje Rovo je namreč ta
mesec vložilo tožbo zoper odločbo o izdaji gradbenega dovoljenja za prva dela na odseku hitre ceste Velenje-Slovenj
Gradec.
Ekonomist je izpostavil še, da je gradbeništvo dejavnost z največjim multiplikativnim učinkom in da je zdaj čas za
infrastrukturne projekte, posebej pa za cestno infrastrukturo, saj je prometa zaradi ukrepov za zajezitev epidemije manj.
Tudi to pa ne bo moglo v celoti nadomestiti upada siceršnje aktivnosti v predelovalni dejavnosti, od katere je odvisnih 80
odstotkov izvoza, je sklenil.
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Napoved - Slovenija, 23. 4. (četrtek) (dopolnjeno)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v četrtek, 23. aprila.
POLITIKA
BRUSELJ - Voditelji članic EU, med njimi slovenski premier Janez Janša, bodo na videokonferenčnem zasedanju
obravnavali ukrepe za okrevanje gospodarstva po pandemiji novega koronavirusa. V ospredju bo vprašanje skupnega
zadolževanja, govorili pa naj bi pa tudi o postopnem opuščanju omejevalnih ukrepov.
LJUBLJANA - Predvidoma ob 11. uri novinarska konferenca glede aktualnega dogajanja v zvezi z novim koronavirusom.
(STA/FOTO/AVDIO)
9.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o dodatnih ukrepih
za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve podlubnikov ter novelo zakona o divjadi in lovstvu; DZ, mala dvorana
DS, Šubičeva 4, LJUBLJANA
10.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o spremembi
gradbenega zakona ter predlog o dopolnitvah zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala
Spodnje Save; DZ, velika dvorana, dvorana DS, Šubičeva 4, LJUBLJANA
12.00 izjava za medije predsednika SD Dejana Židana o aktualnih političnih zadevah; pred vhodom DZ, Šubičeva 4,
LJUBLJANA (FOTO)
NOVO 14.00 (oziroma 30 minut po končani nujni seji odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor) seja odbora DZ za
pravosodje, na kateri bodo obravnavali predlog novele zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi
javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni covid-19; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4,
LJUBLJANA

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

GOSPODARSTVO
9.30 spletni Čaj z razlogom o tem, kako se na Kitajskem stvari vračajo nazaj v običajne, ki ga pripravlja Britanskoslovenska gospodarska zbornica, sodelovala bosta Timothy Ma iz revizijske hiše Ernst & Young Peking in Primož
Kovačič iz revizijske hiše Ernst & Young Slovenija; prijava na: https://event.meetpoint.si/bscc-twr-business-covid-19china/C1AC3F5D-3162-41E4-BD1A-7286059036F4
DRUŽBA
9.30 seja Ustavnega sodišča RS preko videokonference, na kateri bodo med drugim obravnavali postopek za oceno
ustavnosti zakona o nalogah in pooblastilih policije, pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti odloka o začasni
prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Sloveniji, odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s
področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih in odloka o začasni prepovedi
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji; ustavno sodišče, salon, Beethovnova ulica 10,
LJUBLJANA
10.00 vseslovensko petje s srci; prijave za sodelovanje na spletni strani http://www.vseslovenskopetje.si/; Facebook stran
dogodka https://www.facebook.com/events/73834 8286569387/?active_tab=discussion
NOVO 11.00 predsednik republike Borut Pahor bo obiskal stanovalce Doma na Krasu, kjer so nastanjeni stanovalci s
težavami v duševnem zdravju in stanovalci z intelektualnimi ovirami; Dom na Krasu, Dutovlje 128, DUTOVLJE (FOTO)
12.00 predaja donacije mariborskega podjetja Henkel Rdečemu križu Slovenije (RKS) in Zvezi prijateljev mladine
Slovenije (ZPMS), ki se je bodo med drugim udeležili generalni direktor Henkel Maribor Christof Vollstedt, predsednica
RKS Vesna Mikuž, predsednica ZPMS Darja Groznik, namestnik nemškega veleposlanika Bernhard Hauer, generalna
direktorica GZS Sonja Šmuc in predsednica Nemško-slovenske gospodarske zbornice Gertrud Rantzen; Državni
logistični center Roje, Obvozna cesta 112a, LJUBLJANA (FOTO)
13.00 spletni pogovor v organizaciji STAkluba o precepljenosti in pomenu kolektivne imunosti ter pridobivanju cepiv, tudi
proti novemu koronavirusu, sodelovali bodo Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, Matjaž Homšak
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iz Združenja za pediatrijo in Marta Grgič Vitek z Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja; prenos v živo na povezavi
https://www.youtube.com/watch?v=BUx6kRCSFxc (STA)
13.00 zaključek dopisne seje svetnikov Mestne občine Slovenj Gradec, na kateri med drugim odločajo o osnutku novele
občinskega prostorskega načrta, porabi proračunske rezerve in ukrepih zaradi epidemije novega koronavirusa ter o
soglasju k imenovanju Marije Lah za direktorico javnega zavoda Spotur; SLOVENJ GRADEC
15.00 zaključek dopisne seje mestnega sveta Mestne občine Maribor, na kateri med drugim odločajo o ustanovitvi
proračunskega sklada za pomoč in razvoj ter dajejo mnenje o novem mandatu ravnateljice srednje šole za oblikovanje
Nadje Jager Popović; MARIBOR
15.00 seja občinskega sveta Mestne občine Nova Gorica, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog odloka o
porabi sredstev proračunske rezerve mestne občine; MO Nova Gorica, velika dvorana, Trg Edvarda Kardelja 1, NOVA
GORICA (STA)
16.00 spletna konferenca študentov FDV in potencialnih delodajalcev - Zaposlitveni most, na kateri bodo sodelovali
ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, direktor Slovenskega mladinskega gledališča Tibor Mihelič
Syed, svetovalec na področju digitalizacije pri IPM Digital Tilen Gorenšek ter televizijski in radijski voditelj in lastnik Klun
komunikacij Boštjan Klun; povezava na: https://www.facebook.com/events/267952960904699/
16.00 spletni pogovor o posledicah covida-19 v javni upravi, ki ga pripravlja Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani,
sodelovali bodo prodekanja fakultete za upravo Maja Klun, direktor občinske uprave Občine Grosuplje Dušan Hočevar,
Aleksander Aristovnik s katedre za ekonomiko in management javnega sektorja na fakulteti za upravo ter Mirko Pečarič s
katedre za upravno-pravno področje na fakulteti za upravo; prijava na http://www.sic.si/izobrazevanje/izobrazevalnidogodki/p-js/kaksne-bodo-posledice-zaradi-covid-19-v-javni-upravi-in-kaj-lahko-pricakujemo.html
17.00 spletni pogovor Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani z naslovom Kako z biometrijo
prepoznajo vašo identiteto?, sodeloval bo Žiga Emeršič s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani;
prijava na https://bit.ly/2VveavF
KULTURA

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

LJUBLJANA - Svetovni dan knjige ter Noč knjige.
KUALA LUMPUR - Svetovna prestolnica knjige 2020.
20.00 predstavitev letošnjih nominirancev za nagrado kritiško sito, ki jo pripravljata Društvo slovenskih literarnih kritikov in
Ljubljana: mesto literature; do dogodka bo možno dostopati preko spletne strani www.mestoliterature.si ali strani Društva
slovenskih literarnih kritikov na Facebooku
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Tatjana Žnidaršič, popoldne Bojan Šuštar
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Janja Zalar, popoldne Barbara Dovč
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Maja Lazar Jančič, popoldne Mihael Šuštaršič
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
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kulturno uredništvo: Alenka Vesenjak
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerni dežurni urednik (od 17. do 23. ure): Sergeja Kotnik Zavrl
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice

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

Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Vlada z drugim protikoronskim paketom
zaokrožila pomoči in napovedala razvojnega
(zbirno)
Vlada je pripravila popravke prvega protikoronskega svežnja pomoči in pripravila drugi sveženj za likvidnostno pomoč
gospodarstvu, o čemer bo DZ odločal na izredni seji v torek in sredo. Ob tem je v maju napovedala pripravo tretjega,
razvojnega paketa pomoči.
Po dopolnitvah prvega paketa bodo do pomoči upravičeni delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020
zaradi epidemije upadli za več kot 10 odstotkov glede na leto 2019. Če ne bodo poslovali vse leto, se bodo šteli
povprečni mesečni prihodki. Ta ukrep bodo lahko uporabile humanitarne in invalidske organizacije ter tudi manjša
podjetja iz finančne ali zavarovalniške dejavnosti.
Za vse velja, da se bodo lahko v času začasnega čakanja na delo delavci na zahtevo delodajalca vrnili na delo za do
sedem dni v tekočem mesecu, in ne več za sedem zaporednih dni. Do mesečnega temeljnega dohodka in oprostitvi
plačila socialnih prispevkov bodo po novem upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki letos upadli za več kot 10
odstotkov glede na leto 2019.
Enkratni solidarnostni dodatek v višini med 130 in 300 evrov, ki ga bodo ob izplačilu aprilske pokojnine prejeli upokojenci,
bodo po predlogu prejeli tudi kmetje nad 65 let in z nizkimi dohodki ter prejemniki poklicnih pokojnin, če te ne presegajo
700 evrov. Za tiste, ki so izgubili delo, je uvedla institut nadomestila plače v višini 513,64 evra bruto mesečno.

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

Enkratna solidarnostna pomoč v višini 150 evrov je zdaj predvidena tudi za izredne študente, ne več le za redne. Med
upravičence do enkratne solidarnostne pomoči vlada dodaja prejemnike starševskega dodatka in prejemnike dodatka za
nego otroka v aprilu, poleg tega pa še družinske pomočnike, rejnike ter prejemnike otroškega dodatka, če niso višje kot v
šestem dohodkovnem razredu. Slednji znaša 30 evrov za vsakega otroka.
Za pomoč turističnim podjetjem predlog uvaja vrednotnice, ki jih lahko organizatorji potovanj izdajo potrošniku, namesto
da bi mu vrnili že vplačani znesek. Unovčiti jih bo mogoče v 24 mesecih od izdaje, če potrošnik tega ne bo storil, pa bo
lahko od organizatorja potovanja zahteval vračilo zneska v denarju.
Predlaga sega tudi na področje odpadne komunalne embalaže, v skladu z njo bi komunalna podjetja lahko oddala
odpadno embalažo neposredno izvajalcem obdelave, pri čemer bi račun obdelave plačala država. Za ta namen je za čas
trajanja zakona predvidenih slabih osem milijonov evrov.
Predlog predvideva še, da od dobave zaščitne in medicinske opreme začasno ne bo treba plačevati DDV, predvideva pa
tudi ukrepe za pospešitev izdajanja gradbenih dovoljenj ter poenostavitev in skrajšanje upravnih postopkov po
gradbenem zakonu in predpisih s področja varstva okolja in ohranjanja narave.
Drugi protikoronski paket, ki ga je vlada potrdila v torek, predlaga zvišanje povprečnine za občine s 589,11 na 623,96
evra ter uvaja garancijsko shemo za posojila podjetjem z obsegom dveh milijard evrov. Če bo potreba, se lahko tudi
poveča.
Pri posojilih mikro, majhnih in srednjih podjetij bo država jamčila do višine 80 odstotkov glavnice, pri velikih podjetjih pa
do 70 odstotkov glavnice. Višina likvidnostnega posojila je omejena na 10 odstotkov letnih prihodkov podjetja ali
celoletnega stroška plač. Dodatni pogoj je, da mora podjetje sodelovati v verižnem pobotu terjatev.
Državna poroštva ne bo mogoče dobiti za posojila, namenjena financiranju povezanih družb ali družb s sedežem v tujini
ali v davčnih oazah. Kreditojemalec na dan 31. decembra lani ni smel biti v težavah, zahtevajo se torej dobra boniteta in
poravnane obveznosti iz naslova davkov in prispevkov. Banke bodo po predlogu garancijo prejele za posojila, dana od
12. marca do 31. decembra letos. Likvidnostna posojila se podelijo za obdobje do pet let in lahko nadomeščajo
kakršnokoli financiranje.
Za poroštva podjetjem pri najemu kreditov je država mejo postavila pri dveh milijardah evrov. Po nekaterih ocenah bi
lahko s tem ob neplačilu obveznosti prišlo do neposrednega učinka v višini okoli 485 milijonov evrov. Glede na strukturo
podjetij, ki bodo dobila garancijo, vlada upa, da bodo posojila sposobna vrniti. Če bo do tega vendarle prišlo, bo država
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bankam dolg poravnala z denarjem. Z obveznicami bi to šlo le v primeru, da s tem soglaša evropska ali slovenska
centralna banka.
Vlada bo v maju začela oblikovati tudi razvojni protikoronski paket. Ta bo ciljno usmerjen na posamezna podjetja,
dejavnosti in panoge, da bodo te začele delovati ali dodatno investirati, da se povečuje dodana vrednost ter s tem
gospodarska aktivnost in normalizacija gospodarstva in življenja ljudi.
Ministrstvo za finance bo šlo v začetku maja v pripravo rebalansa proračuna, povečali se bodo odhodki, zaradi neizvedbe
nekaterih projektov pa tudi prihodki. Verjetno se bodo zaradi koronavirusa spremenile tudi nekatere prioritete. Povečanje
kakšnih davkov ni predvideno.
Kot je priznal finančni minister, je pridobiti vire za vsa ta sredstva izziv. "A finančne razmere v državi so stabilne,
likvidnost je ustrezna," je zagotovil. "Cilji novih predlogov so olajšati položaj gospodarskih družb in na ta način prispevati
k ohranjanju gospodarske stabilnosti. S tem bomo preprečili hujšo škodo, ohranili delovna mesta, zagotavljali likvidnost v
bančnem sistemu in optimirali javna sredstva," je ocenil.
Vodja vladne svetovalne skupine Matej Lahovnik je ocenil, da država z drugim paketom nase prevzema velik del
tveganja. "Računamo, da bodo poslovne banke temu primerno hitro in učinkovito zagotavljale likvidnostno pomoč," je
dodal, član skupine Igor Masten pa je dodal, da ne želijo, da bi bilo "pomanjkanje finančnih virov ovira pri vračanju
podjetij v dobaviteljske procese in proizvodnjo dobrin za trg".

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

"Vlada je upoštevala večino predlogov iz gospodarstva in zainteresirane javnosti," je glede dopolnitev prvega paketa
dejal član skupine Ivan Simič. Lahovnik pa je opozoril, da fiskalni prostor ni neomejen. "Gre za pomoč davkoplačevalcev
gospodarstvu in treba jo bo nekoč vračati. Pomoč pa je namenjena pred krizo zdravim podjetjem," je poudaril.
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Salonit Anhovo za dva tedna zaustavil
proizvodnjo
Salonit Anhovo je zaradi začasnega zmanjšanja povpraševanja na italijanskem in slovenskem trgu s ponedeljkom
začasno, za dva tedna, zaustavil proizvodnjo. Odprema cementa bo sicer še naprej potekala skladno s potrebami
kupcev. V predvidenem 14-dnevnem premoru bodo opravili tudi nekatera manjša vzdrževalna dela, so sporočili iz
družbe.
Predsednik uprave Salonita Anhovo Julijan Fortunat je ocenil, da so z dobro organizacijo in spoštovanjem ukrepov
poskrbeli za oskrbo kupcev s cementom. S tem so prispevali tudi k ohranjanju delovnih mest, ne samo v skupini Salonit,
ampak v celotnem gradbeništvu. "Dejstvo je, da bomo krizo še občutili, vendar je pomembno, da še naprej z dobro
organizacijo in hitrimi prilagoditvami prispevamo k temu, da bodo posledice čim manjše," je dejal.
Član uprave Salonita Anhovo Dejan Zwitter je izrazil pričakovanje, da se bo prodaja cementa na domačem trgu ob
vladnem spodbujanju gradbene aktivnosti ponovno stabilizirala. Investicije v gradbeništvo imajo namreč največji pozitiven
multiplikator za razvoj bruto domačega proizvoda. Dodal je, da je izvajanje javnih naročil eden izmed učinkovitih ukrepov
proti krizi.

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

Kot so še dodali v družbi, so lansko poslovno leto zaključili z dobrimi poslovnimi rezultati, zaposlenim pa bodo izplačali
regres v višini 1700 evrov neto. Izplačilo bo potekalo v dveh obrokih - dinamiko so uskladili tudi s sindikati.
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Pregled - novi koronavirus, 22. 4. (sreda)
Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, v sredo, 22. aprila.
SLOVENIJA
LJUBLJANA - Vlada je pripravila popravke prvega protikoronskega svežnja pomoči in pripravila drugi sveženj za
likvidnostno pomoč gospodarstvu, o čemer bo DZ odločal na izredni seji v torek in sredo. Podjetjem bo omogočala
poroštva za najem bančnih kreditov v višini do dveh milijard evrov, predlaga tudi zvišanje povprečnine za občine s 589,11
na 623,96 evra. Finančni minister Andrej Šircelj je dejal, da je s tem vlada sklenila komplet sprememb zakonodaje za
omilitev posledic epidemije koronavirusa ter vnovičen zagon gospodarstva in vzpostavitev normalnega življenja. Ob tem
je vlada v maju napovedala pripravo tretjega, razvojnega paketa pomoči.
LJUBLJANA - V torek so v Sloveniji opravili 1459 testov in potrdili devet okužb z novim koronavirusom, skupaj je
potrjenih 1353 okužb, umrla sta še dva bolnika s covidom-19, skupaj 79, so objavili na vladnih straneh. Skupno število
hospitaliziranih se že teden dni zmanjšuje in je 82, 24 bolnikov je na intenzivni terapiji, v domačo oskrbo so jih odpustili
osem. Medtem že tretji dan poteka raziskava o razširjenosti novega koronavirusa v Sloveniji. Kot je povedal predstojnik
inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec, med okoli 200 testiranimi vzorci še ni bilo pozitivnega
preiskovanca. Terenske ekipe ne poročajo o težavah, Petrovec pa vse vabljene poziva, da vabilo sprejmejo. Časa za to
imajo do petka. V Sloveniji povečujejo število dnevnih testiranj, tako v torkovo število testiranih podatki o številu testiranih
v okviru raziskave niso vključeni.

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

LJUTOMER/PTUJ - Minister Tomaž Gantar je po zavrnitvi ptujske bolnišnice prejel več ponudb bolnišnic in zdravstvenih
domov, ki so pripravljeni sprejeti oskrbovance ljutomerskega doma starejših občanov, so sporočili z ministrstva.
Napovedali so, da se bo za nadaljnje korake odločil po četrtkovem obisku terena, da pa pričakuje tudi sodelovanje
ljutomerskega doma. Na občini pravijo, naj odloči stroka. Na Ptuju menijo, da je prevladal razum. V Koordinaciji
zdravniških organizacij menijo, da bolnišnica nikakor ni prostor za tiste brez kliničnega poteka bolezni, ki bi zahteval
hospitalizacijo, ne glede na okužbo z novim koronavirusom.
LJUBLJANA - Šest tednov od razglasitve epidemije novega koronavirusa v Sloveniji ministrstvo za zdravje še vedno ni
oblikovalo enotne in strokovno utemeljene strategije za preprečevanje širjenja novega virusa v domovih za starejše, je
opozorila Skupnost socialnih zavodov Slovenije. Domovi za starejše so ostali prepuščeni sami sebi, navajajo.
LJUBLJANA - Vlada je sprejela odlok, s katerim ostaja v veljavi omejitev izdaje zdravil brez recepta v lekarnah na eno
pakiranje na osebo, razveljavlja pa se dosedanja odredba, ki je omejevala tudi izdajo zdravil na recept za največ en
mesec. Prav tako ostaja v veljavi začasno povečanje izdelave dezinfekcijskih sredstev pri izvajalcih lekarniške dejavnosti.
Odlok bo začel veljati v četrtek.
LJUBLJANA - Vlada je na dopisni seji sprejela sklep o izmenjavi osebnih podatkov o odrejenih posebnih ukrepih
osamitve, karantene in obveznega zdravljenja zaradi bolezni covida-19 med NIJZ in policijo. Sklep opredeljuje izvajanje
103. člena prvega protikoronskega zakona, ki določa policijska pooblastila za namen obvladovanja epidemije, veljati pa
bo začel v četrtek.
LJUBLJANA - Vlada je določila obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času
epidemije, razdelitev sredstev na neposredne proračunske uporabnike ter kriterije za razdelitev sredstev posrednim
proračunskim uporabnikom. Ocena skupnega mesečnega finančnega učinka za javni sektor znaša 39,2 milijona evrov,
so sporočili iz Ukoma.
LJUBLJANA - Zaposlenim v UKC Ljubljana, ki so upravičeni do dodatka za delo v rizičnih razmerah po kolektivni
pogodbi za javni sektor, ga bodo za marec izplačali v petek, je povedal direktor Janez Poklukar. Z aprilsko plačo pa bodo
dobili še marčevski poračun za dodatek, ki jim ga omogoča prvi interventni protikoronski zakon.
LJUBLJANA - Predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje ocenjujejo, da z vidika zdravstvene varnosti in
zaščite izvedba letošnje mature ni problematična in lahko poteka nemoteno po načrtih, je ob robu sestanka s predstavniki
različnih organizacij povedala ministrica Simona Kustec. Pristojni za izvedbo mature imajo njeno polno podporo.
LJUBLJANA - Odbora DZ za zdravstvo in za notranje zadeve sta na skupni seji razpravljala o ukrepu, ki prepoveduje
prehajanje med občinami v času epidemije. Notranji minister Aleš Hojs je ocenil, da je ukrep bistveno pripomogel, da se
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epidemija ustavlja. "Pogovarjamo se o odpravi ukrepa, a še prej čakamo na vzorčno testiranje," je dejal minister Tomaž
Gantar.
LJUBLJANA - Policijska uprava Ljubljana vodi predkazenski postopek zaradi suma tatvine zaščitne opreme iz
Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Kaznivega dejanja sta osumljena 31-letni moški in 28-letna ženska iz
Ljubljane. Po do sedaj zbranih obvestilih sta oba osumljenca odtujeno zaščitno opremo ponujala v prodajo preko različnih
spletnih strani, s čimer naj bi zaslužila 40.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Generalni direktor UKC
Janez Poklukar je dogajanje obsodil.
LJUBLJANA - Razrešenega direktorja zavoda za blagovne rezerve Antona Zakrajška je negativno presenetila izjava
gospodarskega ministra Zdravka Počivalška o razlogih za njegovo razrešitev, češ da naj bi deloval iz ozadja in iz
samoizolacije, ko je preboleval covid-19, izbiral dobavitelje zaščitne opreme. Kot pravi, ne on ne zavod ne bosta žrtveni
jagnji.
LJUBLJANA - Skupina Triglav zaradi pandemije novega koronavirusa letos pričakuje padec dobička za najmanj deset
odstotkov, obseg zbranih premij pa naj bi bil od načrtovanega nižji za do pet odstotkov. Skupina je v dovolj trdnem stanju,
da se uspešno sooča z zahtevnimi razmerami, so sporočili iz Zavarovalnice Triglav.
LJUBLJANA - Spremenjeni vladni odlok od začetka tedna dovoljuje osebni prevzem hrane v gostinskih lokalih ob
minimalnem stiku s potrošniki. Na Turistično gostinski zbornici Slovenije opažajo, da so to priložnost izkoristili predvsem v
restavracijah s hitro prehrano, medtem ko se številnim drugim ponudnikom odprtje le za tak način poslovanja ne splača.
ANHOVO - Salonit Anhovo je zaradi začasnega zmanjšanja povpraševanja na italijanskem in slovenskem trgu s
ponedeljkom začasno, za dva tedna, zaustavil proizvodnjo. Odprema cementa bo sicer še naprej potekala skladno s
potrebami kupcev. V predvidenem 14-dnevnem premoru bodo opravili tudi nekatera manjša vzdrževalna dela.
LJUBLJANA - Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in državni sekretar Blaž Košorok sta kot prvo energetsko podjetje
obiskala Eles, ki skrbi za prenos električne energije. Po koncu obiska je minister v izjavi za medije dejal, da Eles kljub
epidemiji koronavirusa kot hrbtenica zagotavlja zanesljivo in nemoteno preskrbo z električno energijo.

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

LJUBLJANA - Epidemija koronavirusa je prizadela tudi gradbeništvo - delo je upočasnjeno, ponekod ohromljeno. V
Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala so opozorili, da se večji projekti sicer še izvajajo, manjši manj,
pri novih pa se odpira luknja. Če ne bo izvedbe dolgoročnih infrastrukturnih projektov, bo gradbeništvo dolgo životarilo.
ŽALEC - Slovenski hmeljarji pričakujejo, da jim bodo na pomoč pri delu v hmeljiščih kmalu priskočili romunski delavci.
Avtobusi, ki bi te delavce pripeljali iz Romunije, so že pripravljeni, na pristojnih ministrstvih pa potekajo še zadnja
usklajevanja, je povedal predsednik Združenja hmeljarjev Slovenije Janez Oset.
LJUBLJANA - Zdravstveni inšpektorat je pri nadzoru upoštevanja odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja
blaga in storitev potrošnikom izrekel globe zaradi nezakonitega delovanja desetih gostinskih obratov. Skupni znesek
izrečenih glob znaša več kot 3300 evrov.
MURSKA SOBOTA - Marca so v Pomurju ob epidemiji covida-19 zabeležili 472 prijav novih brezposelnih, kar je 60
odstotkov več, kot je bilo prijav marca lani. Samo od 1. do 20. aprila so po nepopolnih podatkih zavoda za zaposlovanje v
evidenco prijavili 781 oseb. Ob tem pa je spodbudno, da so se nekateri zaradi zaposlitev iz evidence že odjavili.
POSTOJNA/ILIRSKA BISTRICA - Minister za obrambo Matej Tonin je obiskal Postojno in Ilirsko Bistrico. S prisotnimi
župani se je pogovarjal o spopadanju regije s težavami po razglasitvi epidemije in ocenil, da so rezultati spodbudni. Kljub
bližini italijanske meje je regija med tistimi z najmanj okuženimi z novim koronavirusom. Spregovoril je tudi o vadišču
Poček.
LJUBLJANA - Župani mestnih občin so v torek razpravljali o predlogih v zvezi z drugim protikoronskim zakonom,
sproščanju ukrepov in izvedbi čistilne akcije, ki bo 29. aprila. Med drugim predlagajo ponovno odprtje knjižnic,
obratovanje mestnega javnega prometa po nedeljskem urniku in čimprejšnje postopno odpiranje vrtcev, je sporočilo
združenje mestnih občin.
LJUBLJANA/MARIBOR/NOVA GORICA - Ker se študijsko leto počasi izteka, poskušajo univerze izvesti čim več
pedagoškega procesa na daljavo. To vključuje obvezne laboratorijske vaje in druge praktične obveznosti, seveda kjer je
ob upoštevanju zaščitnih ukrepov zaradi novega koronavirusa to možno. Ostale ne bodo izvedljive, vse dokler ne bo
vlada sprostila omejitev.
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LJUBLJANA - Po raziskavi družbe Aragon več kot polovica (55 odstotkov) staršev osnovnošolcev rešitev šolanja od
doma v času koronavirusa označuje za ustrezno, hkrati pa ga 40 odstotkov vprašanih označuje kot stresno. Starši v času
karantene za pomoč pri šolskih obveznostih svojemu najmlajšemu osnovnošolcu v povprečju porabijo 140 minut na dan.
LJUBLJANA - Preko Luke Koper je v Slovenijo prispelo pet novih vojaških terenskih reševalnih vozil za potrebe
Slovenske vojske, ki jih je donirala ameriška vlada. Ob prevzemu vozil sta bila prisotna obrambni minister Matej Tonin in
ameriška veleposlanica v Sloveniji Lynda Blanchard, so sporočili z obrambnega ministrstva.
LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor je video posvet o razsežnostih pandemije covida-19 sklenil s
prevladujočo ugotovitvijo sodelujočih, da v sedanjih razmerah potrebujemo inteligentno prilagajanje in načrtno, strateško
spreminjanje našega dela in življenja. Strinjali so se, da sta upanje in zaupanje elementaren pogoj za skupen uspeh.
LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor je solidarnost v boju proti novemu koronavirusu v video sporočilu izrazil
še Avstrijcem in Poljakom. Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen se mu je za to že zahvalil. Za sporočilo pa se
je Pahorju zahvalil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je izrazil podporo skupnemu boju proti koronavirusu.
SVET
ŽENEVA - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je opozorila, da bo novi koronavirus, zaradi katerega je WHO že
pred časom razglasila pandemijo in je povzročil doslej nevidene posledice tako za svetovno družbo kot gospodarstvo, še
dolgo prisoten. Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus se je tudi odzval na kritike na račun WHO in
njegovega ravnanja ob pojavu novega koronavirusa in ocenil, da je WHO izredne zdravstvene razmere zaradi novega
koronavirusa razglasila v primernem času in so se lahko države ustrezno pripravile in načrtovale svoje ukrepe.
NEW YORK - Vodja Svetovnega programa za hrano (WFP) David Beasley, ki je ravno prebolel covid-19, je v torek v
videonagovoru VS ZN posvaril, da bi se lahko zaradi pandemije novega koronavirusa po svetu podvojilo število ljudi, ki bi
trpeli zaradi lakote. Po njegovih ocenah bi lahko v letu dni ta številka poskočila s 135 milijonov na 265 milijonov.

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

WASHINGTON - Ameriški senat je v torek soglasno potrdil 483 milijard dolarjev vreden paket pomoči gospodarstvu in
bolnišnicam za boj proti novemu koronavirusu. Potrditi ga mora še predstavniški dom kongresa, na koncu pa ga bo
podpisal še predsednik ZDA Donald Trump. Gre za dodatek k že potrjenemu paketu v višini 2200 milijard dolarjev. V ZDA
se je doslej s koronavirusom potrjeno okužilo več kot 826.000 oseb, zaradi covida-19 pa jih je umrlo več kot 45.000.
LONDON - V Veliki Britaniji, kjer se trenutno soočajo z vrhuncem epidemije novega koronavirusa, je v zadnjem dnevu v
bolnišnicah umrlo še 759 bolnikov s covidom-19, skupno 18.100. Doslej so v državi, eni najbolj prizadetih v pandemiji v
Evropi, potrdili skupno 133.495 okužb z novim koronavirusom.
PEKING - Na severovzhodu Kitajske v bližini meje z Rusijo so se pojavila nova žarišča okužb z novim koronavirusom,
zaradi česar so tam zaostrili omejitve gibanja, da bi na tak način preprečili drugi val okužb. V provinci Heilongjiang so
doslej potrdili 537 okužb z novim koronavirusom, od tega jih je 384 uvoženih.
HAAG - Zaradi povečanega povpraševanja po zaščitni opremi v času pandemije novega koronavirusa, so na trgu
pogoste prevare z neprimerno in neuporabno opremo. Po informacijah nemškega tednika Spiegel je evropski policijski
urad Europol države članice EU posvaril pred tovrstnimi prevarami in kriminalnimi skupinami, ki se želijo okoristiti v času
krize.
PEKING/RIM - Kitajski znanstveniki so odkrili več kot 30 različnih mutacij novega koronavirusa, od tega 19 novih. Prvič
so potrdili, da lahko pri določenih mutacijah nastane sev, ki je bolj smrtonosen od drugega. Po navedbah kitajskega
centra za bioinformatiko je bilo doslej po svetu odkritih že 4300 mutacij virusa sars-cov-2. Italijanski znanstveniki so novi
koronavirus izolirali tudi v solzah ene od bolnic s koronavirusno boleznijo 19, ki jo ta virus povzroča. Na podlagi tega
znanstveniki menijo, da se virus lahko množi tudi v očesni veznici in ne samo v dihalnem sistemu.
BERLIN/BERN - Nemški inštitut Paul Ehrlich je v Nemčiji prvič podelil dovoljenje za klinično testiranje cepiva proti covidu19. V testiranje bodo vključili okoli 200 zdravih odraslih.
V Švici pa bi lahko že oktobra začeli z množičnem cepljenem proti covidu-19, je prepričan imunolog Martin Bachmann.
Prvi del kliničnih testiranj bodo predvidoma začeli julija.
SINGAPUR - Burno dogajanje na naftnem trgu, ki je doseglo vrhunec s ponedeljkovim padcem cen zahodnoteksaške
lahke nafte v negativno območje, se nadaljuje. V azijskem trgovanju se je cena severnomorske nafte brent tako spustila
na najnižjo raven od leta 1999. Za 159-litrski sod je bilo treba med trgovanjem odšteti manj kot 16 dolarjev.

28

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

22.04.2020
Wednesday,
Sreda,
20:57 20:57

Kazalo

https://www.sta.si/2755625/pregled-novi-koronaviru...

4/4

WASHINGTON - Več sto zaposlenih v Amazonovih skladiščih v ZDA je v torek stavkalo, saj jim delodajalec po njihovih
navedbah ne zagotovi varnih delovnih pogojev v času pandemije novega koronavirusa. V družbi očitke zavračajo. To ni
prva stavka Amazonovih delavcev v času pandemije, v naslednjih dneh pa se družbi obeta še ena.
ŠPORT
LJUBLJANA - Želja vseh članov lige Aba je, da se sezona konča na igrišču, je zaključek današnje video konference
članov košarkarske regionalne lige. Kot se navaja v sporočilu za javnost, so sodelujoči na sestanku analizirali trenutni
položaj ob izbruhu pandemije novega koronavirusa, a kakšnih drastičnih odločitev niso predlagali, saj tega razmere še ne
dovoljujejo. Če to ne bo možno, bodo analizirali vse morebitne predloge za modifikacijo tekmovanja in jih na skupščini
sprejeli ali zavrgli. Še naprej bodo spremljali položaj, vsi pa so se strinjali, da mora biti zdravje na prvem mestu in da
morajo klubi aktivno nadaljevati boj z virusom Covid-19.
RIM - V naslednjih dnevih bo znano, kdaj se bodo italijanski nogometaši znova lahko vrnili na treninge, je danes povedal
minister za šport Vincenzo Spadafora po dvourni video konferenci s predstavnimi italijanskega nogometa na čelu z
vodstvom zveze, vodilnimi poklicnih in amaterskih lig, predstavniki igralcev in zdravstva. "Z velikim zanimanjem sem
prisluhnil različnim razmišljanjem in predlogom. Čez nekaj dni, po diskusiji z ministrom za zdravje Robertom Speranzo in
tehničnim znanstvenim komitejem za to krizo, bomo izdali posodobljene ukrepe za možne začetke treningov ter časovne
okvire," je dejal Spadafora. Italijanski nogometni klubi so se dan prej, v torek, izrekli za dokončanje elitne serie A, če
bodo to dopuščale varnostne in zdravstvene razmere v državi.

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

LEIPZIG - Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Kevin Kampl je pred pogajanji za novo pogodbo pri nemškem
prvoligašu Leipzigu zaradi pandemije novega koronavirusa odprt za nižjo plačo, kot je bilo sprva predvideno. Kamplova
zdajšnja pogodba v Leipzigu traja do leta 2021, pogajanja pa so trenutno v mirovanju. Kampl je V Leipzig prišel v sezoni
2017/18 iz Bayerja ter dobival letno plačo v višini 2,5 milijona evrov.
LJUBLJANA - Slovenski atleti in atletinje so po prekinitvi vseh dejavnosti zaradi novega koronavirusa začeli s prvimi
treningi na stadionih, ki pa so prilagojeni glede na ukrepe, ki jih je sprejela država. Tako so nekateri na družbenih
omrežjih objavili, kako trenirajo, sicer povsem sami, na znova odprtih stadionih. Atletske zveze Slovenije (AZS) je v svojih
priporočilih in navodilih atletinjam in atletom izpostavila, da organiziran proces treningov še ni dovoljen, a lahko tudi
tekmovalci vadijo pod pogoji, ki veljajo za vse ostale državljane. Nekaj primerov prvih korakov k obuditvi pravih treningov
je prek Facebooka delil tudi predsednik AZS Roman Dobnikar in objavil fotografije, kako so znova na rdečih tartanskih
stezah slovenski rekorderki Maruša Mišmaš Zrimšek (3000 m zapreke) in Agata Zupin (400 m ovire) ter najboljša atletinja
države lani Maja Mihalinec in troskokašica Neja Filipič, ki je prav danes napolnila 25 let.
BERLIN - Organizatorji berlinskega maratona so sporočili, da letošnjega dogodka zaradi pandemije novega koronavirusa
ne bodo mogli izvesti v predvidenem terminu, torej 26. in 27. septembra. Nemčija je namreč prepovedala zbiranje več kot
5000 ljudi do 24. oktobra. Za zdaj še ni znano, ali bodo maraton, na katerem so postavili sedem svetovnih rekordov,
prestavili ali odpovedali.
TOKIO - Prireditelji olimpijskih iger v Tokiu 2020 so sporočili, da se je z virusom novega koronavirusa okužil tudi eden od
članov ožjega organizacijskega odbora iger. Imena niso razkrili, po novem pa je 30-letnik, ki je prej delal na sedežu
odbora v Tokiu, v samoosamitvi na svojem domu.
LONDON - Roger Federer, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, je danes vodstvi moške in ženske turnejo ATP in
WTA pozval, da se združita. "Mislim, da ni bolj primernega časa od zdajšnjega, ko razsaja epidemija covida-19, da pride
do združitve," je tvitnil švicarski as. "Ne govorim o združitvi na igriščih, ampak dveh organov, ki bi nato skupaj določila
neka skupna pravila. Navijačem bi lahko olajšalo spremljanje teniškega sveta. Zdaj so zmedeni, ker turnirje vodita različni
organizaciji, ker obstajajo različni sistemi za razvrščanje, različni logotipi, različna spletna mesta, različne kategorije
turnirjev...," je dejal Federer.
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Mislim svoje mesto: Promet po pandemiji
Je mogoče, da bomo čez leto ali dve stoječ v zastojih nostalgično gledali na tedne
praznih cest in čistega zraka?

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

22. april 2020
22. april 2020 6:30
Predviden čas branja: 3 min

Ustavitev javnega življenja in mnogih dejavnosti je ostro zarezala v naše navade. Z ulic v
središčih mest so izginili ljudje, s cest avtobusi, avtomobili so postali redkost. Ker pa najstrožja
oblika izolacije pri nas ni bila potrebna, so ob popoldnevih ulice in ceste v stanovanjskih četrtih
kmalu zasedli sprehajalci in družine, sicer razmaknjeni, a v večjem številu kot kdaj prej.
Prebivalci mest smo spoznavali prednosti javnega prostora brez prometa.
A življenje, omejeno na bližino doma, se počasi preveša v novo normalnost. Si jo znamo
predstavljati? Vse več ljudi se postopoma vrača na delo in vedno več bo opravkov, ki bodo
zahtevali daljše poti. Zdi se, da bo hitra izbira mnogih osebni avto, s katerim se je v teh dneh tako
zlahka premikati. A če bo ostal tudi edina izbira, ne bo dolgo tako.
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Javni promet, ki ga je Slovenija drugače kot druge države v celoti ustavila, prepelje letno 100
milijonov potnikov. Ključen je za mobilnost vseh družbenih skupin, tudi tretjine prebivalcev brez
vozniškega izpita, predvsem mladih in starejših. A pred njim so slabi časi. Tudi ko se bo lahko
ponovno zagnal, bo še lep čas veljal za tveganega. Na krajši rok bo kriza javnega prometa
prinesla dodatno obremenitev cest, na dolgi rok pa bi lahko zapečatila izjemno potratno in na
mnogih ravneh škodljivo odvisnost od avtomobila, ki bo družinske in javne proračune praznila še
dolgo.
Zdi se, da so prometni odločevalci izbrali star recept vlaganj v cestno infrastrukturo. Kratkoročno
zaženejo gradbeništvo, dolgoročno pa omogočijo več prometa. A zdaj ni čas za avtopilota,
okoliščine so v temeljih drugačne. Res potrebujemo in želimo več prometa na cestah, več
stroškov za vzdrževanje cest, več hrupa, bolj onesnažen zrak? Ni ravno zdaj čas za zagon
alternativ avtomobilu? Investicijski cikel se bo lahko zagnal šele čez leto ali dve, ko bo že na voljo
cepivo. Potrebujemo rešitve, ki ob kratkoročnih koristih prinašajo dolgoročne rešitve, ne težave.
Hitra alternativa v mestih je lahko začasna širitev infrastrukture za kolesarjenje in hojo, kar so že
storila mnoga mesta po svetu. Ob odprtju srednjih šol lahko lep del dijakov avtobus začasno
zamenja za kolo. Država lahko občine podpre in sledi z vrsto ukrepov za razvoj sodobne
mobilnosti. Pripravljeni so že okviri za upravljalca in enotno financiranje javnega prometa, za
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

razvoj mobilnostnih platform in mikromobilnosti, na primer električnih skirojev. Sledijo lahko
vlaganja v informacijsko posodobitev javnega prometa in železniško infrastrukturo, predvsem v
okviru večjih regij in povezav med njimi. Nastavki so v resnici tu. Se bosta našla tudi vizija in
pogum?
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Zbornica poziva k izvedbi dolgoročnih infrastrukturnih projektov
Epidemija koronavirusa je prizadela tudi gradbeništvo - delo je upočasnjeno, ponekod
ohromljeno. Večji projekti se sicer še izvajajo, manjši manj, pri novih pa se odpira luknja. Če ne
bo izvedbe dolgoročnih infrastrukturnih projektov, bo gradbeništvo dolgo životarilo, opozarjajo v
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Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala. sta
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Salonit Anhovo ustavil proizvodnjo

FINANCE WIKI
Vsi ukrepi za boj proti gospodarskim posledicam
koronavirusa na enem mestu. Vstopite v Finance
Wiki:
• Pomoči za podjetja
• Pomoči za espeje
• Začasno čakanje na delo doma in povračilo
nadomestila plač
• Krizni dodatek zaposlenim
Zbirke pomoči sproti posodabljamo.
Čas branja: 1 min

0
22.04.2020 12:15
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V Salonitu iz Anhovega so 20. aprila za 14 dni ustavili proizvodnjo,
vendar pa bodo cement še dobavljali kupcem, ki ga potrebujejo.
BORUT HOČEVAR
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Foto: Jure Makovec

Več iz teme:
koronavirus >

industrija >

Dejan Zwitter >

Salonit Anhovo >

Za začasno ustavitev proizvodnje so se v cementarni v Anhovem odločili zaradi
začasnega zmanjšanja povpraševanja na italijanskem in slovenskem trgu ter zaradi
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zapolnitve lastnih zalog. Proizvodnjo so ustavili 20. aprila.
Premor bo predvidoma trajal 14 dni, v tem času bodo opravili nekatera manjša
vzdrževalna dela, odprema cementa pa bo potekala skladno s potrebami kupcev.
»Pričakujemo, da se bo prodaja cementa na domačem trgu ob vladnem spodbujanju
gradbene aktivnosti ponovno stabilizirala. Investicije v gradbeništvo imajo največji
pozitiven multiplikator za razvoj BDP. Podpirajo pa tudi vrsto posrednih delovnih
mest. Pospešeno izvajanje javnih naročil je tako eden izmed učinkovitih ukrepov proti
krizi,« je povedal član uprave Dejan Zwitter.
V Salonitu Anhovo so poslovno leto 2019 končali z dobrimi rezultati, zaposlenim
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bodo izplačali regres v višini 1.700 evrov neto. Izplačilo bo v dveh obrokih.
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Poslanci danes popravljajo enega od
nesmislov gradbene zakonodaje
Čas branja: 2 min

0
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Skupina poslancev je vložila zakonski predlog, s
katerim želijo rešiti težave, ki jih je gradnji
hidroelektrarne Mokrice povzročila zadnja
sprememba gradbene zakonodaje. Podobno bi lahko
spremenili tudi druge gradbene predpise.
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BORUT HOČEVAR , PETRA SOVDAT
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Foto: Andrej Tarfila/STO

Več iz teme:
ELEKTRARNE >
Sava >

elektrika >

energetika >

Holding Slovenske... >

Društvo za proučevanje... >

ELES >

Igor Zorčič >

gradbena dovoljenja >
Infra >
Stranka modernega centra >

Pestra skupina poslancev koalicije in opozicije je pripravila
predlog dopolnitev zakona o koncesiji za spodnjo Savo. Z njim
želijo popraviti težave, ki jih je povzročil leta 2018 sprejeti
Gradbeni zakon.
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Zakaj je bilo po starem zakonu lažje
Opišimo najprej težavo. Gradbeni zakon predvideva izdajo
gradbenega dovoljenja za objekte z vplivom na okolje po
integralnem postopku. To pa pomeni, da mora investitor
predložiti dokazila, da ima pravico do gradnje na vseh zemljiščih,
kjer namerava opraviti poseg.
Zahtevi pri gradnji hidroelektrarn na spodnji Savi ni mogoče
ugoditi. Za poseg je namreč treba v nekaterih primerih pridobiti

37

Finance.si
Država: Slovenija

23.04.2020
Četrtek, 00:15

Kazalo

https://oe.finance.si/8960905/Poslanci-danes-popra...

3/6

več kot štiri tisoč zemljišč. Država bi jih morala odkupiti oziroma
pridobiti stvarno pravico, preden bi bila opravljena presoja
vplivov na okolje.
»To je praktično nemogoče,« poudarjajo predlagatelji. Gradnja
hidroelektrarne traja do štiri leta. Med ugotavljanjem
sprejemljivosti projekta za okolje se lahko obseg gradnje
spremeni. Poleg tega gradi koncesionar HSE energetski
del, ELESdaljnovod, Infra pa ostalo infrastrukturo.
Po starem zakonu takih težav ni bilo. Prejšnji predpisi so
dopuščali izdajo gradbenih dovoljenj za posamezne sklope
projekta, na primer za jez, akumulacijski bazen, daljnovod in
drugo.
Poleg tega so po starem zakonu najprej sprejeli odločitev o
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

sprejemljivosti vpliva gradnje na okolje, šele potem je bila
vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja in opravljen odkup
zemljišč.
Investitorji po starem gradbenem zakonu niso bili izpostavljeni
tveganju, da projekta zaradi nesprejemljivosti vpliva na okolje ne
bi mogli izpeljati. Po novem pa so.
Kateri predpis želijo spremeniti
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Predlagatelji želijo zato spremeniti Zakon o pogojih koncesije za
izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save. Zakon ureja
koncesijo za rabo vode v hidroelektrarnah Vrhovo, Boštanj,
Blanca, Krško, Brežice in Mokrice. Prvih pet je zgrajenih,
Mokrice še ne.

Gradnja hidroelektrarne Mokrice se še ni začela,
ker je upravno sodišče na podlagi tožbe Društva za
proučevanje rib Slovenije zahtevalo nov postopek
izdaje okoljevarstvenega soglasja.
Zakon ureja tudi izvajanje javne gospodarske službe urejanja
voda na tem območju. Izvaja jo podjetje Infra.
Kakšne spremembe predlagajo
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Poslanci predlagajo dve spremembi.
Prvič, pristojni organi naj začnejo z obravnavo zahteve za izdajo
gradbenega dovoljenja in presojo vplivov na okolje brez
predložitve lastninske ali druge stvarne pravice na zemljiščih,
kjer bodo gradili.
Ko bo izvedena presoja vplivov na okolje za celoten poseg, bo
lahko izdano gradbeno dovoljenje za del projekta, za katerega bo
investitor predložil dokazila o pravici do gradnje. To pomeni, da
bo gradbeno dovoljenje lahko izdano posebej na primer za jez.
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Z drugo spremembo pa želijo predlagatelji omogočiti bolj prožno
izrabo zemljišč na območju koncesije. Natančneje, sprememba bi
omogočila postavitev sončnih elektrarn, s katerimi bi optimizirali
proizvodnjo električne energije. V obdobju, ko je sončne energije
veliko, bi energijo vodnega potenciala shranili v akumulacijskem
bazenu.

Podobno bi lahko spremenili tudi druge
predpise
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Vlada podpira Predlog zakona o dopolnitvah
Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje
energetskega potenciala Spodnje Save, ker
»zasleduje cilj optimizacije proizvodnje električne
energije in bo hkrati omogočil pospešitev pridobitve
gradbenega dovoljenja na podoben način, kot bi
lahko bil v bodoče uveljavljen v predpisih s
področja graditve objektov«, so odločili na
včerajšnji dopisni seji vlade.
Kdo so predlagatelji
Predlog zakona bodo danes obravnavali na odboru državnega
zbora za infrastrukturo. Poslanci predlagajo obravnavo po
skrajšanem postopku.
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Prvopodpisani je Igor Zorčič, SMC, sopodpisniki pa prihajajo
tudi iz strank SDS, SNS, SAB, Desus, SD in NSi.

Več iz teme:
ELEKTRARNE >
Sava >

elektrika >

energetika >

Holding Slovenske... >

Igor Zorčič >

Infra >
Stranka modernega centra >
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Društvo za proučevanje... >

ELES >

gradbena dovoljenja >
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Video: Več upravičencev do pomoči in manj strogi pogoji za delavce na
čakanju
UREDNIŠTVO • 2 uri

NAZADNJE POSODOBLJENO: 1 ura
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Pogoji za koriščenje bodo po novem manj strogi, enkratni solidarnostni dodatek bo prejelo več oseb.

Vlada je s popravki prvega protikoronskega zakona omilila pogoje, pod katerimi bodo pomoč prejeli delodajalci, ki
zaradi epidemije novega koronavirusa napotijo delavce na čakanje. Predlaga tudi vrednotnice za turistična potovanja
ter med upravičence do tri milijarde evrov vrednih ukrepov dodaja nove skupine državljanov.
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo velja od 11. aprila, danes pa je vlada v potrditev v DZ poslala njegove popravke. Pri tem je upoštevala
večino predlogov iz gospodarstva in zainteresirane javnosti, je na novinarski konferenci dejal član svetovalne skupine
Ivan Simič.
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Zakon določa, da bo država podjetjem, ki bodo zaradi zmanjšanja obsega dela kot posledice epidemije
poslala zaposlene na čakanje, poravnala nadomestila plač za te delavce ter tudi socialne prispevke.
Enako velja za delavce, ki v času epidemije ne morejo priti na delo zaradi višje sile.

Pogoji za koriščenje tega ukrepa bodo po novem manj strogi
Do pomoči bodo namreč upravičeni delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije
upadli za več kot 10 odstotkov glede na leto 2019. Če lani oz. letos ne bodo poslovali vse leto, bodo do pomoči
upravičeni tisti, katerih povprečni mesečni prihodki bodo letos za več kot 10 odstotkov nižji od povprečnih mesečnih
prihodkov v letu 2019.
Dodatno bodo ta ukrep lahko uporabile humanitarne in invalidske organizacije ter tudi manjša podjetja iz finančne ali
zavarovalniške dejavnosti.

Vlada Republike Slovenije
@vladaRS
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Ne glede na različne odprte možnosti financiranja posledic
epidemije se moramo zavedati, da bomo morali vsa sredstva, ki
si jih sposodimo, nekoč poplačati.
Tudi zato bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bomo to
sposobni brez prevelikih šokov za blaginjo Slovenije.
@JJansaSDS

32 4:11 PM - Apr 22, 2020
16 people are talking about this
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Za vse pa velja, da se bodo lahko v času začasnega čakanja na delo delavci na zahtevo delodajalca vrnili na delo za
do sedem dni v tekočem mesecu in ne več za sedem zaporednih dni, kot je zapisano v veljavnem zakonu.
Samozaposlenim, verskim uslužbencem, družbenikom in kmetom zakon ponuja pomoč v obliki mesečnega temeljnega
dohodka ter oprostitvi plačila socialnih prispevkov v času epidemije. Vlada tudi tu predlaga spremembe pogojev, in
sicer bodo do pomoči upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki letos upadli za več kot 10 odstotkov glede na
leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oz. 2020, se bodo upoštevali povprečni mesečni prihodki.

Enkratni solidarnostni dodatek v višini med 130 in 300 evrov, ki ga bodo ob izplačilu aprilske pokojnine
prejeli upokojenci, bodo po predlogu prejeli tudi kmetje nad 65 let in z nizkimi dohodki ter prejemniki
poklicnih pokojnin, če te ne presegajo 700 evrov.

Vlada je pomislila tudi na tiste, ki so izgubili delo iz poslovnega razloga
S tem namenom je uveden nov institut nadomestila plače zaradi izgube zaposlitve v višini 513,64 evra bruto mesečno,
do katerega bodo upravičeni brezposelni, ki so delo izgubili v času po razglasitvi epidemije.
Enkratna solidarnostna pomoč v višini 150 evrov je zdaj predvidena tudi za izredne študente, ne več le za redne.
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Med upravičence do enkratne solidarnostne pomoči vlada poleg tega dodaja še prejemnike starševskega dodatka in
prejemnike dodatka za nego otroka v mesecu aprilu, poleg tega pa še družinske pomočnike, rejnike ter prejemnike
otroškega dodatka, če niso višje kot v šestem dohodkovnem razredu. Slednji znaša 30 evrov za vsakega otroka.
Z namenom pomagati turističnim podjetjem predlog zakona uvaja vrednotnice, ki jih lahko organizatorji potovanj izdajo
potrošniku, namesto da bi mu vrnili že vplačani znesek. Unovčiti jih bo mogoče v 24 mesecih od izdaje, če potrošnik
tega ne bo storil, pa bo lahko od organizatorja potovanja zahteval vračilo zneska v denarju.

Predlog novele zakona sega tudi na davčno področje, in sicer od dobave zaščitne in medicinske opreme
začasno ne bo treba plačevati davka na dodano vrednost.

Ker je vlada prepričana, da bo negativne učinke epidemije na slovensko gospodarstvo mogoče v veliki meri blažiti s
pospešitvijo investicij, tako s strani države in občin kot zasebnih podjetij, predlog novele zakona predvideva tudi
ukrepe za pospešitev izdajanja gradbenih dovoljenj ter poenostavitev in skrajšanje upravnih postopkov po gradbenem
zakonu in predpisih s področja varstva okolja in ohranjanja narave.
STA
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Manj strogi pogoji za delavce na čakanju in več
upravičencev do pomoči
STA

Slovenija

22. 04. 2020, 16.15
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Vlada je s popravki prvega protikoronskega zakona omilila pogoje, pod katerimi bodo pomoč prejeli
delodajalci, ki zaradi epidemije novega koronavirusa napotijo delavce na čakanje. Predlaga tudi vrednotnice
za turistična potovanja ter med upravičence do tri milijarde evrov vrednih ukrepov dodaja nove skupine
državljanov.

Član svetovalne skupine Ivan Simič Foto: STA

LJUBLJANA > Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa in omilitev njenih posledic
za državljane in gospodarstvo velja od 11. aprila, danes pa je vlada v potrditev v DZ poslala njegove popravke. Pri
tem je upoštevala večino predlogov iz gospodarstva in zainteresirane javnosti, je na novinarski konferenci dejal član
svetovalne skupine Ivan Simič.
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Zakon določa, da bo država podjetjem, ki bodo zaradi zmanjšanja obsega dela kot posledice epidemije poslala
zaposlene na čakanje, poravnala nadomestila plač za te delavce ter tudi socialne prispevke. Enako velja za delavce,
ki v času epidemije ne morejo priti na delo zaradi višje sile.

Do pomoči bodo upravičeni delodajalci, ki jim bodo prihodki v
letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot deset odstotkov
glede na leto 2019
Pogoji za koriščenje tega ukrepa bodo po novem manj strogi. Do pomoči bodo namreč upravičeni delodajalci, ki
jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot deset odstotkov glede na leto
2019. Če lani oz. letos ne bodo poslovali vse leto, bodo do pomoči upravičeni tisti, katerih povprečni mesečni
prihodki bodo letos za več kot 10 odstotkov nižji od povprečnih mesečnih prihodkov v letu 2019.
Dodatno bodo ta ukrep lahko uporabile humanitarne in invalidske organizacije ter tudi manjša podjetja iz finančne
ali zavarovalniške dejavnosti.
Za vse pa velja, da se bodo lahko v času začasnega čakanja na delo delavci na zahtevo delodajalca vrnili na delo za
do sedem dni v tekočem mesecu in ne več za sedem zaporednih dni, kot je zapisano v veljavnem zakonu.
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Samozaposlenim, verskim uslužbencem, družbenikom in kmetom zakon ponuja pomoč v obliki mesečnega
temeljnega dohodka ter oprostitvi plačila socialnih prispevkov v času epidemije. Vlada tudi tu predlaga spremembe
pogojev, in sicer bodo do pomoči upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki letos upadli za več kot 10
odstotkov glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oz. 2020, se bodo upoštevali povprečni
mesečni prihodki.

Solidarnostni dodatek bodo prejeli upokojenci z aprilsko
pokojnino
Enkratni solidarnostni dodatek v višini med 130 in 300 evrov, ki ga bodo ob izplačilu aprilske pokojnine prejeli
upokojenci, bodo po predlogu prejeli tudi kmetje nad 65 let in z nizkimi dohodki ter prejemniki poklicnih pokojnin,
če te ne presegajo 700 evrov.
Vlada je pomislila tudi na tiste, ki so izgubili delo iz poslovnega razloga. S tem namenom je uveden nov institut
nadomestila plače zaradi izgube zaposlitve v višini 513,64 evra bruto mesečno, do katerega bodo upravičeni
brezposelni, ki so delo izgubili v času po razglasitvi epidemije.
Enkratna solidarnostna pomoč v višini 150 evrov je zdaj predvidena tudi za izredne študente, ne več le za redne.
Med upravičence do enkratne solidarnostne pomoči vlada poleg tega dodaja še prejemnike starševskega dodatka
in prejemnike dodatka za nego otroka v mesecu aprilu, poleg tega pa še družinske pomočnike, rejnike ter
prejemnike otroškega dodatka, če niso višje kot v šestem dohodkovnem razredu. Slednji znaša 30 evrov za vsakega
otroka.

Vrednotnice za pomoč turističnim podjetjem
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Z namenom pomagati turističnim podjetjem predlog zakona uvaja vrednotnice, ki jih lahko organizatorji potovanj
izdajo potrošniku, namesto da bi mu vrnili že vplačani znesek. Unovčiti jih bo mogoče v 24 mesecih od izdaje, če
potrošnik tega ne bo storil, pa bo lahko od organizatorja potovanja zahteval vračilo zneska v denarju.
Predlog novele zakona sega tudi na davčno področje, in sicer od dobave zaščitne in medicinske opreme začasno ne
bo treba plačevati davka na dodano vrednost.
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Ker je vlada prepričana, da bo negativne učinke epidemije na slovensko gospodarstvo mogoče v veliki meri blažiti s
pospešitvijo investicij, tako s strani države in občin kot zasebnih podjetij, predlog novele zakona predvideva tudi
ukrepe za pospešitev izdajanja gradbenih dovoljenj ter poenostavitev in skrajšanje upravnih postopkov po
gradbenem zakonu in predpisih s področja varstva okolja in ohranjanja narave.
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Salonit Anhovo za dva tedna zaustavil proizvodnjo
STA

Goriška

22. 04. 2020, 12.41 , posodobljeno: 22. 04. 2020, 13.41
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Salonit Anhovo je zaradi začasnega zmanjšanja povpraševanja na italijanskem in slovenskem trgu s
ponedeljkom začasno, za dva tedna, zaustavil proizvodnjo. Odprema cementa bo sicer še naprej potekala
skladno s potrebami kupcev. V predvidenem 14-dnevnem premoru bodo opravili tudi nekatera manjša
vzdrževalna dela, so sporočili iz družbe.

Foto: Leo Caharija

ANHOVO > Predsednik uprave Salonita Anhovo Julijan Fortunat je ocenil, da so z dobro organizacijo in
spoštovanjem ukrepov poskrbeli za oskrbo kupcev s cementom. S tem so prispevali tudi k ohranjanju delovnih
mest, ne samo v skupini Salonit, ampak v celotnem gradbeništvu. “Dejstvo je, da bomo krizo še občutili, vendar
je pomembno, da še naprej z dobro organizacijo in hitrimi prilagoditvami prispevamo k temu, da bodo posledice
čim manjše,” je dejal.
Član uprave Salonita Anhovo Dejan Zwitter je izrazil pričakovanje, da se bo prodaja cementa na domačem trgu
ob vladnem spodbujanju gradbene aktivnosti ponovno stabilizirala. Investicije v gradbeništvo imajo namreč
največji pozitiven multiplikator za razvoj bruto domačega proizvoda. Dodal je, da je izvajanje javnih naročil eden
izmed učinkovitih ukrepov proti krizi.
Kot so še dodali v družbi, so lansko poslovno leto zaključili z dobrimi poslovnimi rezultati, zaposlenim pa bodo
izplačali regres v višini 1700 evrov neto. Izplačilo bo potekalo v dveh obrokih - dinamiko so uskladili tudi s
sindikati.
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Toliko delavcev je koronavirus brcnil iz
službe na širšem območju Maribora,
razmere se še ne umirjajo
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Uredništvo 22. April 2020 07:00 v Politika in gospodarstvo

Marca se običajno poveča zaposlovanje na področju sezonskih del v
gradbeništvu, gostinstvu, turizmu in kmetijstvu. Posledično se poveča tudi
število odjav iz evidence brezposelnih. Letošnji marec je zaradi epidemije
koronavirusa drugačen.
V marcu 2020 so na mariborski območni službi Zavod republike Slovenije za zaposlovanje
beležili novo prijavo 1239 oseb, kar je za 63,5 odstotka več kot marca leta 2019.

»Največji porast glede na lanski marec beležimo na Uradu za delo Ruše in Lenart, sledi Urad
za delo Maribor. Razlog za takšen skok v številu novo prijavljenih je tudi dejstvo, da iz teh
občin veliko ljudi dela v sosednji Avstriji, kjer so v marcu prav tako odpuščali zaradi zapiranja
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dejavnosti, kot posledice ukrepov države za preprečevanje širjenja korona virusa,«
pojasnjuje Mirjana Zgaja iz mariborske območne službe zavoda za zaposlovanje.

Po številčnosti so med novo prijavljenimi osebami v mesecu marcu izstopali natakarji, prodajalci,
kuharji in kuhinjski pomočniki, tajniki, komercialni zastopniki za prodajo, frizerji.

Kako je po Sloveniji?
Zaradi številnih ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa so številna podjetja drastično zmanjšala
obseg poslovanja, nekatere so poslovanje morala celo povsem zaustaviti. To pa ima posledice na stanju
trga dela, ki se iz dneva v dan poslabšuje.
Konec marca je bilo pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje prijavljenih 77.855 brezposelnih
oseb, kar je za 0,5 odstotka več kot mesec pred tem. Brezposelnost v Sloveniji je bila v primerjavi s
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stanjem pred letom večja za 1,7 odstotka.
Po neuradnih podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki jih zavod vsakodnevno objavlja
na svoji spletni strani, se je do 17. aprila v evidenco vpisalo 85.477 brezposelnih oseb.
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Vir: Zavod republike Slovenije za zaposlovanje
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Stanje se še ne umirja
Situacija se po trenutnih neuradnih podatkih še ne umirja, saj so v obdobju od 1. aprila 2020 do 16.
aprila 2020 beležili 1400 oseb, ki so se na novo prijavile v evidenco brezposelnih na Območni
službi Maribor.

»Za primerjavo, v lanskem aprilu smo zabeležili 703 nove prijave. Upamo na to, da se bo
stanje z naslednjim tednom umirilo, vendar bo situacija zagotovo vplivala tudi na povečano
število registrirano brezposelnih konec meseca aprila, saj se je zaposlovanje v tem mesecu
bistveno zmanjšalo,« dodaja Zgaga, ki že zdaj napoveduje, da se bo stanje na trgu dela precej
poslabšalo in se bodo dosedanji trendi in strukture spremenili.

»Kako in v kakšnem obsegu, bomo ocenili v prihodnje, ko bo kaj več znanega o tem, kakšni bodo učinki
ukrepov za preprečevanje korona virusa in kako bodo delovali protikorona paketi, zlasti v smislu
zagotavljanja likvidnosti podjetij in ohranjanja delovnih mest,« še dodaja.
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Tistim, ki so v času pandemije ostali brez zaposlitve, svetujejo po telefonu, mailu in na
portalu PoiščiDelo.si: »Usmerjamo jih na informacije, ki so objavljene na spletni strani Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje, kjer so na voljo vsi obrazci – tako za prijavo v evidenco
brezposelnih, kot vloga za priznanje pravice do denarnega nadomestila in vse ostale informacije v zvezi s
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trenutnim delovanjem zavoda.«
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Državna pomoč ni "kar tako in ni
namenjena podjetjem, ki so bila v
težavah že pred krizo"
Robert Balen

Minister Andrej Šircelj: ”Želimo si, da v Evropi prevlada skupno ukrepanje, solidarnost.”

Aktualno
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To je ob predstavitvi likvidnostnega sklopa vladnih protikorona ukrepov
dejal Matej Lahovnik, predstavnik posvetovalne vladne skupine, finančni
minister Andrej Šircelj pa, da je Slovenija v spopadu s krizo sama in da
je bil napačen vtis, da bo EU pomagala z denarjem. Občinam
povprečnino zvišujejo na 624 evrov, torej za 6 odstotkov, pričakujejo, da
bo denar prišel do ljudi. Nekoliko omiljeni pogoji za subvencioniranje plač
zaposlenih na čakanju in razširjen nabor upravičencev.
Razmere v gospodarstvu se naglo zaostrujejo, močan je padec gospodarske aktivnosti in razmere
na trgu dela, soočamo se z najhujšo krizo po letu 2009 s slabimi napovedmi do konca leta, je ob
predstavitvi popravkov prvega vladnega paketa in predloga drugega likvidnostnega zakonodajnega
paketa poudaril minister za finance Andrej Šircelj. Vlada zdaj pristopa k reševanju krize z
likvidnostno pomočjo podjetjem in garancijsko shemo z obsegom dveh milijard evrov. Ključni ukrepi
bodo po Šircljevi oceni ohranili delovna mesta in podjetjem zagotovili likvidnosti, ki je trenutno ena
največjih težav gospodarstva. BDP bi se letos lahko skrčil med 6,2 in 16,1 odstotka, ocenjujejo,
razmerje med dolgom in BDP se bo poslabšalo, vendar so javne finance ne glede na dodatno
zadolževanje stabilne, je zagotovil. "Moramo se predvsem zanesti sami nase, upamo pa, da bo EU
našla rešitve za vse države, ki bodo v pomoč vsem, da bo stopila skupaj, bo humanitarna in se bo
zavedala krize, ki ni tipično finančna, temveč je nastala zaradi tretje sile. Želimo si, da v Evropi
prevlada skupno ukrepanje, solidarnost. Napačen je bil vtis, ustvarjen v javnosti, da bo EU
neposredno pomagala okrevanju gospodarstva z denarjem. Zavedanje, da je Slovenija sama, je
zato pomembno tudi v paketu likvidnosti," je poudaril minister.
Fiskalni prostor ni neomejen
Matej Lahovnik, predstavnik vladne posvetovalne skupine, je poudaril, da so pri oceni krize in
pripravi ukrepov izhajali iz primerljivih institucij, predvsem so upoštevali dogajanje v Nemčiji in
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Avstriji in ocene OECD in IMF, ki opozarjata, da bo kriza daljša in bo okrevanje trajalo dlje časa, tudi
v povezavi z odkrivanjem zdravila. OECD je v napovedi še konzervativnejši oziroma bolj
pesimističen. Nemško industrijsko združenje celo opozarja, da je treba razmišljati dlje, vse do 2021,
in sicer v sklopu najprej omejevanja epidemije, potem o povratku iz sedanjega stanja, nato o
stabilizaciji in okrevanju in rasti v letu 2022, ko bo gospodarstvo na predkriznih nivojih. Vladi so
predlagali dopolnitve, pri katerih je treba upoštevati, da fiskalni prostor ni neomejen, da gre za
državno pomoč gospodarstvu in se pri različnih zahtevah gospodarstva zavedati, da bo ta sredstva
treba vračati. "To ni pomoč kar tako, ampak zaradi krize, ni namenjena tistim, ki so bili v velikih
težavah pred samo krizo," je poudaril Lahovnik.

Robert Balen

Gradbeni projekti so ključni za izhod iz krize, je znova poudaril Matej Lahovnik.

Pri posojilih mikro, majhnih in srednjih podjetij bo država jamčila do višine 80 odstotkov glavnice, pri
velikih podjetjih pa do 70 odstotkov glavnice. Poroštva na bo mogoče dobiti za posojila, namenjena
financiranju povezanih družb ali družb s sedežem v tujini ali v davčnih oazah. Kreditojemalec na dan
31. decembra lani ni smel biti v težavah, zahtevajo se dobra boniteta in poravnane obveznosti iz
naslova davkov in prispevkov. Država bo plače zaposlenih na čakanju na delo po novem poravnala
tistim podjetjem, katerim je letni promet padel za 10 odstotkov ali več v primerjavi s predkriznim
obdobjem. Poenostavljajo se tudi nekateri izračuni - za tiste, ki so dejavnost začeli opravljati sredi
lanskega leta, se bo štelo mesečno povprečje. Ta ukrep bo dodatno zajel tudi mikro družbe za
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področju zavarovalništva in delodajalce s statusom humanitarne ali invalidske organizacije, četudi
ne izpolnjujejo pogojev. Vsi delodajalci, ki koristijo ta ukrep, sicer lahko delavca pokličejo nazaj na
delo za sedem poljubnih dni v mesecu in ne več za sedem zaporednih dni.

Občinam višja povprečnina, ni razlogov za zastoj gradbenih projektov
Če so odobrena evropska sredstva, Lahovnik ne vidi ni razlogov, da bi se občinski gradbeni
projekti ustavljali. Na zastoje gradbenih del so namreč danes javno opozorili predstavniki
gradbincev oziroma iz zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS.
Opozoril so, da se pri javnih razpisih občin za nove gradbene projekte že ustavlja, da ni
sklenitev novih gradbenih pogodb, kar velja tudi za projekte, financirane iz evropskih virov.
Lahovnik je sicer medtem danes opazil, da poteka vrsto gradbenih del na cestah: "Svojo
trditev, da se dela pospešeno izvajajo, sem gradil na tem, ker sem bil danes na poti med
Velenjem in Ljubljano v zastojih na cestah, tudi center Ljubljane je prekopan. Vlada je
povišala povprečnino občinam z 589 na 624 evrov, kar je 6 odstotkov več, kar pa je precej v
teh časih in se stvari lahko nemoteno odvijajo.
"Skrbi nas dogajanje na tretji razvojni osi, kjer lahko vsak, ki ima specifičen interes, zaustavi
gradbeni projekt," napovedal, da so potrebne spremembe in tudi bodo. Lahovnik je
izpostavil še, da je gradbeništvo dejavnost z največjim multiplikativnim učinkom in da je
zdaj čas za infrastrukturne projekte, posebej pa za cestno infrastrukturo. "Občinam to
omogoča boljšo finančno situacijo in upamo, da bodo ta sredstva dejansko prišla do ljudi,"
pa je na temo povprečnin dodal Šircelj.
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Najprej zaliti ekonomijo povprek, nato specifike
Dr. Igor Masten je pojasnil, da je obseg garancijske sheme določen na višini dve milijardi evrov, tip
garancij, ki se uvaja, je običajen. "Nabor ukrepov ni zasnovan z mislijo na trenutne potrebe, ampak
gleda tudi v prihodnost," je dejal. Želijo stimulirati podjetja, da svoje dolgove do dobaviteljev rešujejo
na čim bolj učinkovit način. Nabor razvojnih, strukturnih ukrepov, ki bodo bistveno bolj ciljani, bo
sledil v tretjem sklopu. Ukrepi zdaj željo zaliti ekonomijo povprek, ukrepi strukturne narave bodo
sledili kasneje, kar je tudi praksa ostalih držav v evroobmočju, je razlagal Masten. Katera podjetja
lahko pridobijo likvidnostno posojilo, bodo odločale banke. Ivan Simič je nanizal nekaj popravkov
prvega zakonskega sklopa in poudaril, da so upoštevali večino predlogov iz gospodarstva, so pa
pred sprejetjem zakona še vedno možne spremembe. Vlada je omilila pogoje za subvencioniranje
plač zaposlenih na čakanju in razširila nabor upravičencev. Zavod za zaposlovanje je medtem prejel
vloge za izplačila za kar 277 565 delavcev. "Številke so velike, zneski so veliki. Pričakujemo, da
bodo izplačila pravočasno, prvo bo 24. aprila, ko bodo nadomestilo za marec," je omenil. Nekaj
sprememb pri mesečnem temeljnem dohodku, do katerega so upravičeni samozaposleni, kmetje,
družbeniki in verski uslužbenci. Pomoči ne bo treba vračati z obresti, sicer pa so doslej za marec
prejeli že več kot 36.000 vlog, za april in maj pa po približno 30.000. Če pogoji ne bodo doseženi,
bodo podjetja morala sredstva seveda vračati.
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DEMOKRACIJA: Gospod
, v času druge Janševe

Hojs

vlade ste bili
obrambo, ste

minister

za

predsednik

Odbora za obrambo pri Strokovnem svetu SDS in predsednik Združenja za vrednote
slovenske osamosvojitve.

Vas

je vabilo predsednika vlade

JanezaJanše, da prevzamete
mesto ministra za notranje
zadeve, kaj presenetilo?

HOJS: Seveda! Ko so pogovori za aktualno koalicijo prihajali v sklepno fazo, me je
poklical predsednik vlade

in

me povabil v ekipo. Nikakor si

nisem mogel misliti, da
menoj načrte na

ima z

notranjem

ministrstvu, saj je bilo moje
prvo vprašanje, kako to, da na
tem mestu ne bo dr. Predaliča,
ki je vodil pristojni odbor

znotraj stranke. Predsednik mi
je pojasnil, da zanj predvideva
mesto generalnega sekretarja

vlade in da želi na mestih ministrov
imeti ljudi, ki že imajo vladne izkušnje.
Povabilo je bilo gotovo velik znak zaupanja, saj gre za zahteven resor. Izprosil
sem si dan za premislek, nato pa potrdil
sprejetje kandidature. Nekaterih vabil v
življenju ne moreš (smeš) zavrniti.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

DEMOKRACIJA:

V javnosti, predvsem

medijski, je bilo precej odzivov na vaše
imenovanje za notranjega ministra. Kako
jih komentirate? Nekatere levičarske no-

vinarske aktiviste je namreč zmotilo
dejstvo, da ste bili nazadnje tudi direktor
televizije Nova24TV, sedaj pa naj bi po
njihovo lahko kot notranji minister preprečili preiskavo domnevno spornega
jinanciranja te televizije iz tujine

..

HOJS: Najprej naj pojasnim, kar

sem

skem. Sem pa večkrat javno pozval vse

je nekaj mlajši, je bil v osamosvojitvenem

pristojne (policijo, preiskovalno komisi-

procesu vključen kot prva generacija slovenskih nabornikov. Njegovo delo sem

jo), da čim prej dokončajo svoje delo in
o

izsledkih poročajo.

Nesprejemljivo je,

da se nekaj o nekom navrže, potem pa
traja leto in dan, da se stvarem pride do
dna.

DEMOKRACIJA:

No, nekatere je zmotilo

tudi to, da ste za državnega sekretarja na
notranjem ministrstvu imenovali nekdanjega mariborskega župana in državnega svetnika Franca Kanglerja.
HOJS: Gospod Kangler je bil močno
vpet v policijske vrste v času osamosvojitve, kasneje pa bil prepoznaven poslanec, državni svetnik in ne nazadnje
župan drugega največjega slovenskega
mesta. Težko bi mu kdo

očital pomanj-

videl v pretežni meri na področju mednarodnih zadev, saj tekoče govori nemško
in ima mnogo dobrih povezav v tujini,

ki jih je pridobil kot parlamentarec.
Hkrati je zelo dinamičen in deloven ter
so

mu

znani

zakonodajni postopki.

Računal sem, da bi me ob obilici dela
lahko uspešno nadomeščal, posebej pri
parlamentarnih obveznostih. Žal mi je
zanj in za to, kar se mu je pripetilo. Bova
pač sodelovala drugače.

DEMOKRACIJA: Kako pa doživljate

v

praksi ta preskok z mesta ministra za

obrambo na mesto
zadeve ?

ministra za notranje

storil že večkrat, da sem vodenje podjenajvečjih lastnikov.

kanje političnih izkušenj, potrebnih za

HOJS:

tja prevzel na željo

mesto državnega sekretarja. Hkrati pa

ko sem bil

Štiri leta smo zelo
dobro sodelovali v
upravnem odboru, potem pa so me
prosili, da začasno, predvsem zaradi fi-

je človek, kije v sistemu (policija, tožil-

gre za klasičen preskok. Ko sem pred
tednom, po vseh teh letih, znova prišel

nančne konsolidacije in izpeljave nepremičninske naložbe, prevzamem tudi
izvršno vlogo. V podjetju nisem bil zaposlen,

ampak sem delo

podlagi pogodbe

opravljal

na

poslovodenju. Tudi

stvo,

sodišča ...) »preživel« množico

ovadb in procesov. Iz
lastnih izkušenj bo tako lahko pripomo-

Kar nekaj

let je minilo od časov,
obrambo, zato ne

minister za

padlih obtožb,

na ministrstvo za obrambo (bil sem na

gel k

sestanku pri ministru Toninu), meje
eden od tam zaposlenih v dvigalu vprašal

izboljšanju policijskega in krimi-

nalističnega dela. Pa tudi to, daje poli-

tično

vpet

v

prijateljsko

Slovensko

zelo podobno. Odgovoril sem mu, da se
vidi, da je ministrstvo za obrambo

ljudsko

stranko, se mi je zdelo pomembno, saj tudi sam verjamem, da se
stranka, ki jo vodi Marjan Podobnik, po
naslednjih volitvah lahko vrne v parla-

mnogo bolj hierarhično urejeno, da imajo
veliko bolj urejene, predvsem pa svoje
prostore in da se v tem pogledu ne

na

ment.

pa sem prepričan, da ne gre za nič spornega, saj smo tako kot drugi mediji denar
za oglaševanje pridobivali od oglaševal-

ga sekretarja ste izbrali do Igoletnega poslanca SDS Franca Breznika, a seje moral

tako sem mu tudi odgovoril, pa
je nesporno, da si kot minister za notranje zadeve vplivnejši in imaš večjo od-

o

če ne bi bilo tako, bi mi pa očitali, da sem
delničar družbe in član upravnega
odbora. Seveda sem dan po imenovanju

funkcijo ministra z vseh mest v družbi
Nova24TV odstopil. Glede financiranja

cev. Ne vem,
ti

DEMOKRACIJA:

moremo

primerjati z njimi.

Po drugi

strani,

Za

drugega državne-

predčasno s tega mesta posloviti.

zakaj bi bilo sporno, da so

HOJS: Tudi gospod Breznik je po-

tudi korporacije s sedežem na Madžar-

membna politična figura zadnjih let. Ker

govornost, vse dokler ni vojnega stanja.

eden ne drug pa ni lahek resor.
DEMOKRACIJA; Na mestu ministra za
notranje zadeve ste nasledili Boštjana
Ne
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S tem, ko sem imenoval direktorja policije, se moje
kadrovanje v policiji konča, je pa razumljivo, da

Biografija
Aleš Hojs se je rodil leta 1961. Leta

1988 je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo,
gradbeništvo in geodezi-

od novega direktorja pričakujem kadrovanje, ki

bo izboljšalo storilnost in uspešnost policije.

jo Univerze v Ljubljani in pridobil na-

univerzitetni

ziv

diplomirani

grad-

beni inženir. Po diplomi je bil najprej
zaposlen kot nadzorni inženir na RePoklukarja. V kakšnem stanju ste prev-

zeli ministrstvo?
HOJS: Z ministrom Poklukarjem se
poznava še iz časov, ko sem bil minister
za

obrambo.

On

je takrat služboval v

1990

publiški upravi za ceste, leta
je

zaposlil

pri

kot

podjetju

odgovorni

GIVO,

obdobju

v

se

projektant

1992-

2006 pa je bil sprva vodja vzdrževanja, nato pa direktor sektorjev v Javnem podjetju Vodovod-Kanalizacija v
Svojo poklicno pot je v letih

prevzemu ni bilo nikakršnih zapletov,
saj sva predajo opravila kot stara znanca.

Tukaj nas čaka še veliko dela. Glede opremljenosti pa ocenjujem, da je ta sorazmerno dobra, pri čemer so izboljšave in
nadgradnje vedno mogoče. Bomo videli,

Tudi sicer je treba prejšnjim vladam,
posebej ministrici Vesni Gjorkeš, priz-

kako bo s prihodki v proračun v prihodnje in na kakšen delež proračuna lahko

nja, vzdrževanja in cestnin za področje

računamo.

Od tega bo odvisna želena
modernizacija obeh delov ministrstva.
DEMOKRACIJA: Se bo dalo sodelovati

peljal projekt uvedbe vinjet. V tem času

s policijskima sindikatoma?

nega cestnega združenja PIARC in
bil član upravnega odbora združenja
evropskih avtocestnih koncesionarjev

vojski, in kot
tudi vrnil. S

nati,

vem,

se je na

ministrstvo

tega človeškega vidika pri

da so v materialnem smislu opre-

mljanja in modernizacije policije

nare-

dili veliko. Tudi najožji sodelavci, ki so
že vrsto let na ministrstvu, so se v teh
zahtevnih časih epidemije, ko smo delali

neprekinjeno, izkazali kot

praktično

izvrstni sodelavci. Na piano je prišla tista
dobro znana slovenska lastnost, ko v
težkih časih stopimo skupaj in pozabimo

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

DEMOKRACIJA: Kako pa ocenjujete
kadrovsko sestavo ministrstva in policije? Tehnično opremljenost ...
HOJS: Tako kot Slovenska vojska je
tudi slovenska policija podhranjena.

policistov Slovenije ( SPS )

V Sindikatu

so se v preteklih

dneh pritoževali, da so nekateri policisti

prijeli

neustrezno zaščitno opremo...

HOJS: Začetek s tem sindikatom ni bil
najbolj spodbuden. Verjamem, da bomo

Ljubljani.

2006-2010 nadaljeval kot član uprave
d. d., kjer je bil vodja upravlja-

DARS,

slovenskih avtocest, kjer je uspešno izje tudi vodil nacionalni odbor svetov-

ASECAP. V letih 2010-2012 je bil prokurist in tehnični direktor Kranjske investicijske družbe. V času druge Janševe vlade (2012-2013) je bil minister za

obrambo. V tej vlogi je med drugim us-

na naše ideološke ali politične prepreke.
Seveda je za končno oceno stanja ministrstva še prezgodaj, saj se razen z zade-

našli skupni jezik, saj sem prepričan, da
se z argumenti enih in drugih da najti

pešno razdrl pogodbo s podjetjem Pa-

vami, vezanimi na omejitev epidemije,

ca

dobre rešitve za oba deležnika (delodajalin delojemalca). Najbrž pa nikoli ne

vojne izkazal primerno čast

do sedaj ni bilo mogoče temeljito poglobiti v vse dele in pristojnosti ministr-

bomo prišli do točke, da bomo z vsem
zadovoljni. Če nam uspe, da bomo oboji

tria, padlim žrtvam

osamosvojitvene

s poime-

novanjem vojašnic in uspel s predlo-

gom predsedniku republike, da vsaj
ob praznikih pred predsedniško palačo stoji častna četa Slovenske vojske.

DEMOKRACIJA: Nekatere kadrovske
poteze ste že potegnili, nekatereše boste.

enako nezadovoljni in da to nezadovoljstvo ne bo prešlo razumne meje, bo
to že lep napredek v medsebojnih odnosih.

Kako boste dosegli boljšo učinkovitost

DEMOKRACIJA: Slovenska policija je

kriminalistične službe, še posebej pa Nacionalnegapreiskovalnega urada, ki seje

v času koronavirusa še dodatno obreme-

stavništvu družbe DRI za JV Evropo v

njena zaradi odloka o omejenem gibanju

Beogradu,

v preteklosti vse preveč podrejal aktualni

in številnih drugih obveznosti. V sredo
ste si skupaj s predsednikom republike

o. Tam je po naročilu

Borutom Pahorjem in

zor

stva.

politiki

ter

bil premalo uspešen pri

pregonu bančnega in gospodarskega kriminala?
v svoji predstavitvi na parlamentarnem odboru sem dejal, da pri-

HOJS: Že

čakujem

večjo

tančnost

pri

učinkovitost

in

na-

ministrom za

Po koncu ministrovanja je nadaljeval
svojo strokovno poklicno pot na pred-

in

o.

Svetovne banke
drugih kreditodajalcev vodil nadgraditve avtocest.

Kasneje je v tej

vodil področje

cest, avtocest
in razvojnih projektov in bil odgovoren za nadzor nad izvajanjem večmi-

obrambo Matejem Toninom ogledali
stanje na naši južni meji. Za velikonočne
praznike ste bili tudi na meji na Trdino-

družbi

. . Se tudi zaradi tega strinjate,
da bi Slovenska vojska dobila policijska

lijonskih

vem vrhu

upravljanje investicij, d.

infrastrukturnih projektov.
Je ustanovni član Inženirske zbornice
Slovenije, bil je član upravnega odbo-

kriminalnih
dejanj. Državljani so v preteklosti lahko
spremljali vrsto procesov, ki so se končali

pooblastila za varovanje našejužne meje?
Vemo, da migranti še vedno nezakonito

ra združenja

z oprostilnimi sodbami zaradi iz

prehajajo našo južno mejo.

pri Gospodarski zbornici Slovenije in je

preiskavi

proceduralnih in ne vsebinskih razlogov ali pa
se iz nerazumljivih razlogov pregoni
sploh niso začeli. Seveda tu policija ni
edina, ki mora izboljšati svoj del procesa,
a je tista, kije najbolj na udaru in neposredno izvaja mnoga preiskovalna dejanja.
S tem, ko sem imenoval direktorja policije, se moje kadrovanje v policiji konča,
je pa razumljivo, da od novega direktorja pričakujem kadrovanje, ki bo izboljšalo storilnost in uspešnost policije.

HOJS: Še vedno in zmeraj bolj

sem

prepričan, da bi vojska morala imeti

ta

pooblastila. V družbi z bolj uravnoteženo medijsko

krajino bi taka pooblastila

že zdavnaj imela tako kot v Avstriji, Švici,
Italiji . . Pri nas pa je žal večkrat tako, da

za svetovalni inženiring

član nacionalne liste presojevalcev, ki

so usposobljeni za reševanje sporov po
merilih FIDIC. Ze peto leto vodi Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, bil pa je tudi član upravnega

odbora Nogometnega društva Slovan.

pomembno od argumentov ali

Od leta 2017 je član SDS. Do imenova-

zakona to, kar nam »prodajajo« v domi-

nja za ministra je bil predsednik Odbo-

nantnih medijih. Temu (ne)primerno se
odzivajo tudi poslanci, ki odločajo o

ra

je bolj

za

obrambo pri Strokovnem svetu

SDS.

takem aktiviranju.
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naše želje, da se v večji meri vključi
v
varovanje vojska, bomo intenzivirali pos-

gačen način uvajajo vse države, prizade-

LMŠ, pri Matjanu Šarcu in njegovem sve-

DEMOKRACIJA: No,

tovalcu Damirju Čmčecu igrapomembno

tavljanje

tehničnih

vlogo prav bolestna, patološka zamera
do SDS; o Levici pa je verjetno pri tem
skoraj škoda izgubljati besede, saj se zdi,

sredstev za nadzor južne

DEMOKRACIJA: Ustavno sodišče je v
četrtek začelo obravnavo pobude za
začetek postopka za presojo ustavnosti
vladnega odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih
mestih inpovršinah ter prepovedi gibanja

očitno je,

da pri

da bi Slovensko vojsko najraje kar ukinili.
HOJS: Ne enega ne drugih ne bi komentiral. S svojimi izjavami so komentar
sami zase, kar je spoznalo že mnogo
Slovencev.
DEMOKRACIJA: Kdaj se bodo torej prebivalci občin ob naši južni meji lahko oddahnili? Kdaj boste ustavili nezakonite
migracije na južni meji? Je to sploh
mogoče?

HOJS: Nepredušno je mogoče mejo
zapreti samo z ograjo v celotni dolžini,
ustreznimi tehničnimi nadzornimi sredob njej. Tako
Izrael.
Takega nivoja najbrž ne bomo imeli
nikoli, a kljub temu bomo naredili vse,
da bo meja čim bolje varovana. Poleg
stvi in vojsko oz. s policijo

dobro

ima

mejo varovano samo

ograje in drugih

meje.

Je

pa ne-

mogoče reči, da prehodov ilegalnih migrantov ne bo več, le zajeziti jihje treba
kar se da učinkovito.
DEMOKRACIJA: Ob pripravi protikoronskega megazakona sta veliko prahu
dvignila 103. in 104. člen interventnega
zakona, ki sta predvidevala, da bi smeli

koronavirusa.

zunaj svojih občin. Po uveljavitvi odloka,
ki gaje vlada sprejela 29. marca kot odziv
na epidemijo novega koronavirusa,

so se

policisti za zajezitev in obvladovanje epidemije ter za zagotovitev spoštovanja

pojavili namreč očitki, daje omejitev

posebnih ukrepov iz zakona, ki določa
nalezljive bolezni, uporabiti tudi poobla-

prebivališča

stila, kot so iskanje oseb, izvajanje prepoznave oseb po fotografijah, izdelovanje

fotorobota, postavljanje

cestne

zapore z

blokadnimi točkami, vstop v tuje stano-

vanje in v druge prostore, začasno omejevanje gibanja oseb, privedbo osebe ter

gibanja na občino stalnega ali začasnega
neustavna. Vi te

očitke zav-

račate!?

HOJS:

Ustavno

izvajanja

sodišče

odloka ni zadržalo, kar zame pomeni,
da smo ravnali prav. Z omejitvijo
gibanja, to nam priznava vsa zdravstvena

stroka,

smo

znatno

zajezili širitev

epidemije in prišli do točke, ko lahko
omejitvene ukrepe počasi sproščamo.

zbiranje in obdelovanje podatkov. Sporni
104. člen, ki bi dajal policistom pooblas-

Kako bo

tilo za sledenje posameznikom brez

ustavno

na koncu

vsebinsko odločilo

sodišče, mi je prav vseeno. Ne

odredbe sodišča, je bil

nazadnje smo bili ravno v teh dneh priča

iz

njegovi odločitvi, ki kaže, da so sposob-

zakona. Delno spremenjen
je bil tudi 103. člen. Kako
gledate na to zadevo?

ni svojo odločitev po preteku nekaj let
spremeniti ali predrugačiti v stilu, da

potem

umaknjen

HOJS: Treba je povedati, da policija ni tista, ki
bi si želela takih in podobnih pooblastil. ZdraObjave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zaradi

te

je volk sit

in

koza cela (financiranje

šolstva).

DEMOKRACIJA:

In

še za konec. Kako

odgovarjate tistim v opoziciji, ki vlado, v

kateri sodelujete, obtožujejo, da Sloveni-

vstvena situacija narekuje to potrebo. Žal mi je,

jo spreminja v policijsko državo? V neka-

ker je bila zadeva znova
povsem enostransko prikazana in so nekateri

vlado, v kateri sodelujete, po mescu dni

(npr. informacijska pooblaščenka) izjavljali tudi

take neumnosti, da si
želimo policijsko državo.
Kako (če) se bo izvajala
kontrola nad osebami, ki
so v karanteni, ali tistimi,
ki

so

nito

bolni in

prosto

vedno

se nezako-

gibljejo,

še

Je pa
jasno, daje taka kontrola
nujna in jo na tak ali druni

jasno.

kšno diktaturo

..

Skratka, kako vidite

vladanja?

HOJS: Nič od obtožb ne drži. Vse, kar
smo v tem

mesecu naredili,

smo nare-

dili zaradi zdravja državljanov in za čimprejšnjo vrnitev v normalno življenje.
Najbolj smešni so tisti očitki, ki

nepre-

nehoma govorijo o tem, da hočemo
oblast. 13. marca 2020 smo v slovenskem
parlamentu prisegli kot 14. slovenska
samostojne Republike Slovenije,

vlada
zato

stanje

smo odgovorni za

Menim, da smo v

tem

v državi.

mesecu naredili

veliko dela, a da so pred

nami

še vedno

negotovi in zelo zahtevni časi. 0

Ustavno sodišče izvajanja odloka ni
zadržalo, kar zame pomeni, da smo

ravnali prav. Z omejitvijo gibanja,

to nam priznava vsa zdravstvena
stroka, smo znatno zajezili širitev

epidemije in prišli do točke, ko lahko
omejitvene ukrepe počasi sproščamo.
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GOSPODARSTVO, SREDA, 22. APRIL 2020 ZGIGM

Epidemija koronavirusa je prizadela tudi gradbeništvo
Delo je upočasnjeno in nemalokrat celo ohromljeno
22. april 2020 - Epidemija koronavirusa je prizadela tudi gradbeništvo. Delo je upočasnjeno in nemalokrat
celo ohromljeno. Večji projekti se sicer še izvajajo, manjši že manj. Drugače pa je z novimi projekti, kjer pa
se nam že odpira nova luknja. Kljub obetavnim izjavam in naklonjenosti nekaterih ministrov za pospešitev
gradenj za uspešnejši izhod iz krize, za intenzivno pripravo potrebne gradbene dokumentacije novih gradenj,
prizadevanjem za poenostavitve postopkov za pridobivanje gradbenih dovoljenj, se pri javnih razpisih občin
za nove gradbene projekte stvari že ustavljajo. Podjetja poročajo, da so razpisi, predvsem pa sklenitve novih
gradbenih pogodb za gradnje vodovodov, malih čistilnih naprav in kolesarskih stez že praktično ustavljeni.
»To so projekti, za katere imamo dodeljena evropska sredstva, določene izvedbene roke in treba bi jih bilo
čimprej začeti izvajati,« meni mag. Jože Renar, direktor GZS – Zbornice gradbeništva in industrije
gradbenega materiala.
Drugi, precej večji, izziv, ki ga je s seboj prinesel koronavirus, pa je, da še vedno nimamo jasno začrtanih
dolgoročnih infrastrukturnih projektov kot tudi ne način njihovega izvajanja. »Od tega pa ne bo odvisen le
razvoj slovenskega gradbeništva, ampak tudi razvoj celotnega slovenskega gospodarstva. Če teh projektov
ne bomo začeli kmalu graditi, se nam bo ponovil scenarij iz prejšnje krize, ko smo uspeli uničiti velik del
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

slovenskega gradbeništva ter delovnih mest tako v gradbeništvu kot tudi v spremljevalnih industrijah in s tem
povečati naš zaostanek za povprečjem BDP-ja v EU 28 za skoraj 10 %. Država bi morala sedaj za
uspešnejši izhod iz krize vključiti tudi nov zavezujoč sveženj ukrepov za izvedbo dolgoročnih investicij.
Dejstvo je, da so se vse gospodarske krize reševale z infrastrukturnimi projekti, saj gre za najmanj tvegane
razvojne investicije, ki vse povrnejo vložena sredstva. Gradbeništvo, ki v Sloveniji zaposluje skupaj z
načrtovalci preko 75.000 ljudi, je lahko generator gospodarske rasti, vendar brez protikriznih in stabilnih
državnih investicij te naloge ne bo zmoglo opraviti,« je izpostavil mag. Jože Renar.
GZS – Zbornica gradbeništva in industrije gradbenih materialov se je s temi izzivi že obrnila na Ministrstvo za
okolje in prostor ter Ministrstvo za gospodarstvo, kjer so predloge in rešitve Zbornice pozdravili. Tako kot
minister za infrastrukturo se tudi oni strinjajo, da je treba investicije vzpodbuditi in odpraviti vse ovire, ki
onemogočajo učinkovito pridobivanje vseh vrst okoljskih, gradbenih in drugih dovoljenj ter umeščanja
objektov v prostor, saj so naši postopki v primerjavi z razvitimi okolji preveč birokratski in počasni. »Odzivi
ključnih ministrstev Vlade so torej pozitivni. Treba je biti pozoren, da se bodo stvari nadaljevale. Želimo si, da
bi bile vse dane obljube realizirane,« je še strnil direktor GZS – Zbornice gradbeništva in industrije gradbenih
materialov.
GZS – Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (ZGIGM) je samostojni sestavni del GZS, ki
je prostovoljno, interesno in nepridobitno združuje pravnih in fizičnih oseb, članov GZS, z izraženim
interesom za vključitev v delo ZGIGM. Zbornica povezuje člane zaradi skupnega interesa nastopanja in
uveljavljanja vpliva na področjih, ki so pomembna za člane iz dejavnosti gradbeništva in industrije
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gradbenega materiala; predvsem v razmerju do države, panožnega sindikata, organov in institucij Evropske
skupnosti ter drugih partnerjev pri sprejemanju in uresničevanju gospodarske politike, zakonodaje ter
pogojev za delovanje gospodarskega sistema.
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Kratek komentar protikriznih zakonskih osnutkov
22

, 2020

By jpd
in
K

Komentar se nanaša na osnutek novele prvega, “protikoronskega zakona”
(PKP-1 – ZIUZEOP) in na osnutek poroštvenega zakona (ZIUZDLIG).
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za
zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo (PKP-1 – ZIUZEOP)
Novela zakona sicer prečiščuje nekatere določbe in odpravlja nejasnosti, na
drugi pa še naprej pušča nerazumne omejitve glede upravičenosti do pomoči
zaradi epidemije in zaradi vladnih ukrepov samih. Hkrati pa še vedno ne rešuje
problema izpada dohodkov gospodarskih subjektov v nekaterih dejavnostih, do
katerega je prišlo predvsem zaradi vladnih ukrepov za zajezitev epidemije (več
pri komentarju zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu,
ZIUZDLIG).
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Kot pozitivno velja izpostaviti, da novela zakona:
odpravlja nekatere nejasnosti iz ZIUZEOP, predvsem v členih 20, 22 in
26 (glede višine nadomestila in upravičenosti do nadomestila za vse
zaposlene na čakanju ter glede višine povračila prispevkov;
izenačuje status vseh zaposlenih, vključuje ugodnosti tudi za druge
oblike zaposlitve in najranljivejše skupine, ki so bile do sedaj izpuščene
ali nesorazmerno obravnavane (predvsem za zaposlene pri invalidskih
podjetjih, družinske pomočnike, samozaposlene v kulturi itd.).
omogoča, da tudi manjša podjetja (do 10 zaposlenih) iz dejavnosti
ﬁnačnega posredništva in zavarovalništva so upravičena do ukrepov iz
zakona.
Vendar pa novela zakona na drugi strani:
ohranja po nepotrebnem zbirokratiziran sistem dostopa do teh pomoči;
22. člen: po nepotrebnem omejuje upravičenost do pomoči le na
podjetja, »ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 upadli za več kot
20 % glede na leto 2019«. V primeru preseganja tega cenzusa morajo
podjetja to pomoč vrniti (po predložitvi zaključnih poročil za 2020). Ta
pogoj je povsem arbitraren in nesmiseln. Kako naj v podjetju vedo, kaj
bo v drugi polovici leta? Hkrati pa so prizadeta tudi podjetja, ki se jim
bodo prihodki zaradi krize ali vladnjih ukrepov zmanjšali tudi samo za
5 ali 10% ali ki se jim prihodki zaradi te krize ne bodo povečali, pa bi
jim sicer se povečali. Hipotetično, če polovici gospodarstva upadejo
prihodki za 19.99% in če prizadeta podjetja tehtajo med tem ali dati
presežek zaposlenih iz poslovnih razlogov (20%) na čakanje ali jih
odpustiti, je za prizadeta podjetja bolj smotrno, da presežek zaposlenih
odpustijo in da ne zaprosijo za povračilo nadomestila plače za
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zaposlene na čakanju. Če zaprosijo za povračilo nadomestila plač, bodo
morala to pomoč (brezobrestni kredit) naslednje leto državi vrniti
(hkrati pa zaposlenih na čakanju kasneje ne smejo odpustiti za enak čas
trajanja pomoči, če se kriza zaostri), če pa zaposlene odpustijo, prevalijo
celoten strošek na državo, sama pa pokrijejo le strošek odpuščanja
(približno dve mesečni plači). Razlika je torej v razmisleku
poslovodstev podjetij, koliko časa bosta trajala kriza in kasnejše
okrevanje. Če vladni ukrep povračila plač ne bi bil arbitraren, bi se
poslovodstva prej odločila za to, da zaposlene dajo na čakanje namesto
za odpuščanje.
37. člen: ohranja enako nesmiselno omejitev tudi za samozaposlene.
vlada z razlago, da je »Ukrep prvenstveno namenjen blažitvi nelikvidnosti
zaradi epidemije in bo predstavljal nepovratno pomoč le tistim, ki bodo zelo
prizadeti in bi jim odpravljanje posledic iz lastnih ali najetnih sredstev lahko
ogrozilo nadaljno poslovanje« dokazuje, da ne razume bistva problema, in
sicer: do izpada dohodka je prišlo zaradi omejitvenih ukrepov vlade,
zato mora vlada prizadetim podjetjem in zaposlenim kompenzirati
izpad prihodkov. In naprej, s kompenzacijo prihodkov prek subvencije
vlada neposredno zmanjšuje upad BDP in blaži krizo. Brez tega bi se
davčni prihodki bistveno bolj zmanjšali, prav tako BDP kot imenovalec
pri nekaterih ključnih indikatorjih (proračunski saldo glede na BDP,
javni dolg glede na BDP itd.).
28. člen: predvideva oprostitev plačila prispevkov za vsa socialna
zavarovanja od nadomestila plače za delavce na čakanju omejuje na
»največ do višine povprečne plače za leto 2019«. To pomeni neenakopraven
položaj za nadpovprečno produktivna podjetja (za podjetja z visoko
dodano vrednostjo na zaposlenega), ki ne morejo ali ne smejo poslovati
zaradi zakonskih ukrepov države, saj bodo morala podjetja tudi sama
kriti večji delež nadomestila.
sicer predvideva znižanje vodnega povračila in plačila za vodno
pravico za imetnike vodne pravice za posebno rabo vode za potrebe
kopališč in dejavnost bazenskih kopališč, vendar je to relativnpo
majhen stimulativni ukrep za turistično dejavnost, ki temelji na
zdraviliški in kopališki dejavnosti.

2. Predlog Zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti
gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZIUZDLIG)
Ključna pomanjkljivost osnovnega, prvega »protikoronskega zakona« PKP-1 –
ZIUZEOP in novele tega zakona je, da se ne dotika problema položaja
gospodarskih subjektov, ki so morali zapreti poslovanje zaradi vladnih ukrepov
glede zajezitve epidemije. Pri tem gre predvsem za dejavnosti gostinstva,
turizma, trgovine (razen z živili), servisnih storitev, dela gradbeništva in
montaže ter dela dejavnosti prevoza potnikov. V teh dejavnostih bo prišlo do
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izpada prihodkov najmanj za obdobje 6 tednov (12.5% letnega prihodka), pri
dejavnosti gostinstva in turizma pa za izpad prihodkov najmanj za 10 tednov
(20.8% letnega prihodka) in kasnejšim počasnim in negotovim okrevanjem
(skupen izpad utegne zrasti na raven med 30 in 50% letnih prihodkov).
Prizadeta bodo sicer tudi nekatera večja turistična podjetja, toda glavnina
bremena krize bo padla na majhna in mikro podjetja, ki so najbolj ranljiva.
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Vlada v tistem zakonu (PKP-1) delu teh dejavnosti sicer kompenzira
nadomestila plač za zaposlene na čakanju, vendar bruto plače predstavljajo le
okrog četrtine skupnih stroškov podjetij v teh dejavnostih. Vlada pa ne
kompenzira obeznosti do dobaviteljev, ﬁksnih stroškov teh podjetij (leasing,
zavarovanja, telekomunikacijske in komunalne storitve itd.), plačil anuitet za
kredite ter amortizacije. Teh stroškov in davčno priznanih odhodkov prizadeta
podjetja, kljub odlogu plačil anuitet za kredite in akontacij dohodnine in DDPO,
zaradi trajnega izpada prihodkov ne bodo mogla pokriti. To pomeni, da se bo
problem zaradi nezmožnosti plačil do ﬁnančnih institucij, do dobaviteljev
ﬁksnih storitev itd. prenesel po verigi navzdol, s čimer bo nelikvidnost teh
podjetij vodila v njihovo insolventnost, hkrati pa povzročila problem
nelikvidnosti in potencialne insolventnosti tudi pri njihovih dobaviteljih.
Tega problema tudi specialni zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti
gospodarstvu (ZIUZDLIG) ne naslavlja. Ta zakon omogoča državna poroštva za
najem likvidnostnih kreditov s strani podjetij. Vendar so za prizadeta podjetja v
navedenih (in drugih) dejavnostih zaradi trajnega izpada prihodkov za obdobje
nekaj mesecev predvidena različna poroštva za bančne kredite (za poplačilo
dobaviteljev) povsem brezpredmetna. Banke potencialno nesolventnim
podjetjem ne bodo odobravala kreditov (kljub poroštvu države). Hkrati pa bi
najem dodatnih kreditov povzročil povečano zadolženost teh ranljivih podjetij,
ki teh dodatnih kreditov ob trajnem izpadu prihodkov ne bi mogla pokriti, kar
bi pripeljalo do njihove nesolventnosti, stečajev in izgube delovnih mest.
Sam zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu je sicer precejšnje
razočaranje, saj kot dodatno likvidnost predvideva zgolj poroštva države za
bančne kredite podjetjem, s katerimi naj bi si ta zagotovila dodatno likvidnost.
Glavne značilnosti zakona so:
zakon je bil pripravljen zelo pozno, en mesec za drugimi državami, in
bo stopil v veljavo v začetku maja, torej en mesec in pol po zaprtju
velikega dela gospodarstva;
obseg poroštev je dokaj nizek glede na druge države: z 2 milijardami in
20 milijonov evrov, to pomeni le 4% BDP (iz vladnih krogov se sicer
sliši, da naj bi se obseg poroštev povišal na 2.8 milijard evrov), medtem
ko v Franciji znaša 12%, v Nemčiji kar 17% BDP, v Avstriji pa tudi 4%
(*);
delež poroštev države je nižji kot v primerljivih državah, pri kreditih za
velika podjetja je samo 50% (Nemčija 80%, Francija 80%, Avstrija 7066
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80%), za majhna in srednja podjetja (MSP) pa delež poroštev znaša 75%
(Nemčija 90%, Francija 80%, Avstrija 90%). Iz vladnih krogov se sicer
sliši, da naj bi se po koalicijskih pogajanjih ti deleži poroštev povišali na
70% za velika podjetja in 80 za MSP. Ostaja pa ključni problem, da bodo
velik del tveganj še vedno nosile banke, ki bodo zaradi tega za preostali
del kredita zahtevale enaka ali celo večja zavarovanja kot v običajnih
razmerah;
omejitve za posamezna podjetja za pridobitev poroštev glede na letne
prihodke in stroške dela so izjemno restriktivne tako glede na okvir
Evropske komisije kot tudi glede na primerljive države. Naša podjetja
lahko pridobijo kredite s temi poroštvi le v znesku do 10 % letne
prodaje in 1-kratnika letnih stroškov dela, medtem ko okvir EU te
omejitve dopušča znatno višje (25 % letne prodaje in 2-kratnik letnih
stroškov dela), enako velja za Nemčijo, Francijo in Avstrijo;
implementacija te poroštvene sheme je zelo kompleksna glede na
primerljive države, saj naš zakon zahteva privolitev in dodatna
pojasnila od evropskih inštitucij (Eurostat in ECB), medtem ko so ostale
države, ki so z zakonom pohitele v drugi polovici marca, vse te
privolitve že dobile;
zakon predvideva, da bo država za to poroštvo zaračunala tudi
nadomestilo (poleg bančnih obresti), in sicer med 0.25% do 2% letno (v
odvisnosti od velikosti podjetij);
iz poroštevene sheme so izključena vsa podjetja, ki so imele težave že
pred krizo (ki nimajo poravnanih vseh davčnih obveznosti), kar
izključuje veliko število podjetij, ki bi poroštva res potrebovala;
zakon kot pogoj za odobritev poroštev po nepotrebnem dodatno
zahteva tudi dostavljena letna poročila ter tekoče (kvartalne) bilance o
poslovanju, kar že itak zahtevajo banke pri odobravanju kreditov.

Kot pozitiven vidik poroštvenega zakona sicer vidim mehanizem izvajanja
poroštev, saj predvideva poplačilo poroštva bodisi iz proračuna ali pa z
obveznico SID banke. Pri slednji najbrž vlada načrtuje, da se bo ta obveznica
kvaliﬁcirala za odkup s strani Banke Slovenije v okviru novega programa
odkupovanja sredstev ECB (PEPP), s čimer bi vlada zagotovila dodatna
izvenproračunska sredstva za ﬁnanciranje teh poroštev. Ni pa jasno ali bi se ta
dodatni dolg SID banke štel v javni dolg ali ne (o tem bo presojal Eurostat). De
iure sicer ne, efektivno pa je ta skrb po svoje brezpredmetna, ker pri tej
poroštveni shemi v osnovi ne gre za nikakršne dodatne javne izdatke. To bi se
zgodilo le v primeru neplačila kreditov in ko bi banke zahtevale sprostitev
poroštva države. V primeru kratkoročnih likvidnostnih kreditov za poplačilo
dobaviteljev in ob tako restriktivnih pogojih za pridobitev poroštev, je ta skrb,
da bi bilo treba SID banki v ta namen izdati obveznice, zaradi česar bi de iure
prišlo do povečanja javnega dolga, relativno manj pomembna.
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Ključen problem poroštvenega zakona pa je, da ne naslavlja problema izpada
prihodkov podjetij. Torej problema, kot omenjeno že zgoraj, zaradi katerega
mnoga podjetja v dejavnostih, ki so bile najbolj prizadete s samo krizo kot s
samimi vladnimi ukrepi, predvsem mikro, majhna in srednja podjetja, ne bodo
sposobna servisirati niti obveznosti do dobaviteljev niti likvidnostnih kreditov,
ki bi jih dobila iz te poroštvene sheme.
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V tem oziru je ta poroštveni zakon v osnovi podoben zakonu o jamstveni shemi
(v višini 1 milijarde evrov) iz leta 2009, ki je bila skoraj povsem neizkoriščena.
Pri tem gre za temeljno nerazumevanje vlade, da sedanji problem z likvidnostjo
ni v ﬁnančnem krču, torej v pomanjkanju kreditnih virov pri bankah, ali
prešibki boniteti podjetij, ki bi želela kredite, pač pa je problem v izpadu
prihodkov podjetij. Še enkrat velja opomniti, da vladni ukrepi iz prvega,
protikoronskega zakona PKP-1 pokrivajo le okrog četrtino vseh prihodkov
podjetij (nadomestilo za plače zaposlenih na čakanju), glede ostalih teh četrtin
izpada prihodkov (za pokritje obveznosti do dobaviteljev in bruto poslovni
presežek, vključno z amortizacijo) pa so podjetja prepuščena samim sebi.
Problem ne bo z izvozniki, ki dobavljajo svojim uveljavljenim odjemalcem in ki
imajo svoje terjatve do tujih kupcev zavarovane (prek SID banke ali drugih
izvoznih družb) ter ki imajo likvidnostne rezerve (depozite pri bankah). Najbolj
pereč problem bo predvsem za mikro, majhna in srednja podjetja v dejavnostih
gostinstva, turizma, servisnih storitev, gradbeništva in montaže ter določenih
poslovnih storitev, katerih prihodki so za obdobje meseca, dveh ali celo dveh in
pol padli praktično na nič. Tega problema se v vladi očitno ne zavedajo in ga ne
rešujejo. Gre za vprašanje preživetja podjetij v določenih dejavnostih, in to
najbolj ranljivih podjetij ter delovnih mest.

3. Potrebni drugačni ukrepi vlade
Za rešitev ne samo problema likvidnosti, pač za rešitev preživetja samih
gospodarskih subjektov, predvsem mikro, majhnih in srednjih podjetij, bodo
potrebni povsem drugačni ukrepi vlade. Prvič, potrebno je kompenzirati izpad
celotne dodane vrednosti podjetij zaradi vladnih ukrepov (ne samo plač, ampak
tudi amortizacije).
Drugič, potrebno je rešiti problem zapadlih obveznosti do dobaviteljev. Kot
je predlagala Klara Stanič, je ta problem najbolj smiselno reševati z asignacijami
in ne s poroštvi. Za podjetja, ki imajo zaradi zaprtja težave z likvidnostjo in
imajo obenem obveznosti do slovenskih in tujih dobaviteljev, bi država z
namenskimi sredstvi z asignacijami plačala njihove obveznosti. S tem bi
razbremenili likvidnostni krč dobaviteljev. Dobavitelji bi denar prejeli
neposredno od npr. SID banke oz. druge banke. V osnovi bi asignacija za
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dolžniško podjetje predstavljala brezobrestni kredit z ročnostjo dveh ali več let.
V shemo upravičenosti bi sodili računi podjetij, ki so neposredno ali posredno
prizadeta z ukrepi
In tretjič, potrebno je pripraviti program ukrepov za spodbujanje zagona v
podjetjih, ki bodo trajneje prizadeta zaradi vladnih ukrepov (predvsem v
gostinstvu in turizmu). Pri slednjih bo nujno treba razmisliti o trajnejši shemi
spodbujanja povpraševanja v obdobju od maja do konca leta. Potencialno
najbolj smiseln ukrep se zdi neposredni dodatek države k regresu zaposlenih in
upokojencev (t.i. dodatek za dopust). Pri čemer bi bil ta dodatek namenski,
njegov izkoristek pa časovno omejen. Denimo, da bi vsak zaposlen in
upokojenec (lahko tudi otroci, dijaki in študenti) dobil skupen dodatek v višini
400 evrov, ki bi jih bilo mogoče »vnovčiti« zgolj pri nakupih v gostinskih in
turističnih obratih do denimo konca novembra letos.
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Pri 400 evrih na prebivalca bi to pomenilo izdatek proračuna v višini 800 mio
evrov. Gre za 800 mio evrrov, ki bi se efektivno porabili v Sloveniji in prispevali
k povečanju slovenskega BDP v letu 2020. Ker bi družine ob tem seveda trošile
še svoj denar, bi bil učinek na BDP še toliko večji.
Ta transfer prebivalcem za okrevanje domače gostinske in turistične dejavnosti
bi bil ob kompenzaciji nadomestila za plače, temeljnem dohodku za
samozaposlene, solidarnostnih dodatkih in oprostitvah plačila določenih
prispevkov za socialna zavarovanja dejansko edina efektivna blažitev padca
BDP in spodbuda za njegovo rast. Vlada sicer promovira, da sta oba njena
paketa »pomoči« vredna 7 milijard evrov, dejansko pa ukrepi iz prvega,
protikoronskega zakona pomenijo le okrog 1.7 milijarde evrov javnih izdatkov,
pri poroštvenem zakonu pa (v idealnem primeru) sploh ne gre za nobene
dodatne izdatke (efektivne pomoči) države. Od skupaj 7 milijard evrov pomoči,
kot jih napoveduje vlada, država tako dejansko namenja le 1.7 milijarde evrov
(3.6% BDP) za protikrizno pomoč gospodarstvu in prebivalstvu. Z navedenim
dodatkom za dopust, bi se protikrizna pomoč povečala na 2.5 milijard evrov
(5.3% BDP).
__________
* Primerjava paketov med državami je povzeta iz primerjave, ki so jo naredili
na GZS
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Zbornica poziva k izvedbi dolgoročnih infrastrukturnih
projektov
Dnevnik

SREDA, 22. APRIL 2020 OB 10:50
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Epidemija koronavirusa je prizadela tudi gradbeništvo - delo je upočasnjeno, ponekod
ohromljeno. Večji projekti se sicer še izvajajo, manjši manj, pri novih pa se odpira luknja. Če
ne bo izvedbe dolgoročnih infrastrukturnih projektov, bo...
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Epidemija koronavirusa je prizadela tudi gradbeništvo - delo je upočasnjeno, ponekod
ohromljeno. Večji projekti se sicer še izvajajo, manjši manj, pri novih pa se odpira luknja. Če ne
bo izvedbe dolgoročnih infrastrukturnih projektov, bo...
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Zbornica poziva k izvedbi dolgoročnih infrastrukturnih
projektov
22.04.2020 10:42

Ljubljana, 22. aprila (STA) - Epidemija koronavirusa je prizadela tudi gradbeništvo delo je upočasnjeno, ponekod ohromljeno. Večji projekti se sicer še izvajajo, manjši
manj, pri novih pa se odpira luknja. Če ne bo izvedbe dolgoročnih infrastrukturnih
projektov, bo gradbeništvo dolgo životarilo, opozarjajo v Zbornici gradbeništva in
industrije gradbenega materiala.
"Kljub obetavnim izjavam in naklonjenosti nekaterih ministrov za pospešitev gradenj za
uspešnejši izhod iz krize, za intenzivno pripravo potrebne gradbene dokumentacije novih
gradenj, prizadevanjem za poenostavitve postopkov za pridobivanje gradbenih dovoljenj,
se pri javnih razpisih občin za nove gradbene projekte stvari že ustavljajo," so v današnjem
sporočilu zapisali predstavniki gradbincev, ki delujejo pod okriljem Gospodarske zbornice
Slovenije.
Podjetja po njihovih navedbah poročajo, da so razpisi, predvsem pa sklenitve novih
gradbenih pogodb, za gradnje vodovodov, malih čistilnih naprav in kolesarskih stez že
praktično ustavljeni.
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"To so projekti, za katere imamo dodeljena evropska sredstva, določene izvedbene roke in
bi jih bilo treba čim prej začeti izvajati," je izpostavil direktor zbornice gradbeništva in
industrije gradbenega materiala Jože Renar.
Drugi, precej večji izziv, ki ga je prinesel novi koronavirus, pa je po mnenju zbornice ta, da
še ni jasno začrtanih dolgoročnih infrastrukturnih projektov, prav tako ni predviden način
njihovega izvajanja.
"Od tega pa ne bo odvisen le razvoj slovenskega gradbeništva, ampak tudi razvoj
celotnega slovenskega gospodarstva. Če teh projektov ne bomo začeli kmalu graditi, se
nam bo ponovil scenarij iz prejšnje krize, ko smo uspeli uničiti velik del slovenskega
gradbeništva in delovnih mest tako v gradbeništvu kot tudi v spremljevalnih industrijah," je
zaskrbljen Renar.
Kot je navedel, je Slovenija na ta račun povečala zaostanek za povprečjem bruto
domačega proizvoda v EU za skoraj 10 odstotkov.
Država bi morala zato zdaj za uspešnejši izhod iz krize po njegovih besedah vključiti tudi
nov zavezujoč sveženj ukrepov za izvedbo dolgoročnih investicij.
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"Dejstvo je, da so se vse gospodarske krize reševale z infrastrukturnimi projekti, saj gre za
najmanj tvegane razvojne investicije, ki vse povrnejo vložena sredstva. Gradbeništvo, ki v
Sloveniji zaposluje skupaj z načrtovalci preko 75.000 ljudi, je lahko generator gospodarske
rasti, vendar brez protikriznih in stabilnih državnih investicij te naloge ne bo zmoglo
opraviti," je sklenil Renar.
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Vlada o gospodarskih temah
22.04.2020 18:48

Ljubljana, 22. aprila (STA) - Vlada je Moniko Pintar Mesarič razrešila s položaja vršilke
dolžnosti direktorice direkcije za infrastrukturo in za v. d. do imenovanja direktorja,
vendar največ za šest mesecev, imenovala Liljano Herga. Spremenila je stališče do
predloga novele, ki so jo za pospešitev gradnje HE na spodnji Savi vložili poslanci.
Herga, ki bo vodenje direkcije za infrastrukturo prevzela 24. aprila, je trenutno vodja sektorja
za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost na direkciji. Vlada je hkrati danes Pintar
Mesaričevo z 28. aprilom imenovala za v. d. generalne direktorice direktorata za kopenski
promet na infrastrukturnem ministrstvu, potem ko je z mesta generalne direktorice
direktorata danes razrešila Andrejo Knez.
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Vlada je spremenila mnenje z 12. marca (ki ga je sprejela prejšnja vlada) glede predloga
novele zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save, ki
ga je v parlamentarni postopek vložila skupina poslancev. Drugače kot prejšnja sedanja
vlada predlog podpira, saj "zasleduje cilj optimizacije proizvodnje električne energije in bo
hkrati omogočil pospešitev pridobitve gradbenega dovoljenja na podoben način, kot bi lahko
bil v bodoče uveljavljen v predpisih s področja graditve objektov." Predlog je februarja v DZ
vložilo 51 poslancev SMC, SDS, SAB, DeSUS in SNS ter poslanca Matjaž Han iz SD in Blaž
Pavlin iz NSi, ki želijo, kot so takrat dejali, z odpravo nekaterih zakonskih anomalij omogočiti
lažje in hitrejše dokončanje verige hidroelektrarn (HE) na spodnji Savi.
Glede predloga novele gradbenega zakona, s katerim državni svet predlaga podaljšanje
prehodnega obdobja za prilagoditev izvajalcev pogojem iz 14. člena še za dve leti, vlada
meni, da je bilo v roku dveh let dovolj časa za prilagoditev novim pogojem in da bi bilo treba
v prehodnem obdobju omogočiti le, da se za vse gradnje, ki se izvajajo oziroma se bo zanje
do določenega datuma vložila prijava začetka gradnje, omogoči sodelovanje izvajalca, ki še
ne izpolnjuje pogojev iz 14. člena gradbenega zakona. Pogoji v zakonu se nanašajo
predvsem na strokovno izobrazbo in opravljen ustrezen izpit za vodjo del, ki mora biti
zaposlen pri izvajalcu, izvajalec mora tudi imeti sklenjeno ustrezno zavarovanje.
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Državna pomoč ni "kar tako in ni namenjena
podjetjem, ki so bila v težavah že pred krizo"
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Petra Lesjak Tušek, 22.4.2020

Minister Andrej Šircelj: ”Želimo si, da v Evropi prevlada skupno ukrepanje, solidarnost.”

Robert Balen

To je ob predstavitvi likvidnostnega sklopa vladnih protikorona ukrepov dejal Matej
Lahovnik, predstavnik posvetovalne vladne skupine, finančni minister Andrej Šircelj
pa, da je Slovenija v spopadu s krizo sama in da je bil napačen vtis, da bo EU
pomagala z denarjem. Občinam povprečnino zvišujejo na 624 evrov, torej za 6
odstotkov, pričakujejo, da bo denar prišel do ljudi. Nekoliko omiljeni pogoji za
subvencioniranje plač zaposlenih na čakanju in razširjen nabor upravičencev.
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Razmere v gospodarstvu se naglo zaostrujejo, močan je padec gospodarske
aktivnosti in razmere na trgu dela, soočamo se z najhujšo krizo po letu 2009 s slabimi
napovedmi do konca leta, je ob predstavitvi popravkov prvega vladnega paketa in
predloga drugega likvidnostnega zakonodajnega paketa poudaril minister za
finance Andrej Šircelj. Vlada zdaj pristopa k reševanju krize z likvidnostno pomočjo
podjetjem in garancijsko shemo z obsegom dveh milijard evrov. Ključni ukrepi bodo
po Šircljevi oceni ohranili delovna mesta in podjetjem zagotovili likvidnost, ki je
trenutno ena največjih težav gospodarstva. BDP bi se letos lahko skrčil med 6,2 in
16,1 odstotka, ocenjujejo, razmerje med dolgom in BDP se bo poslabšalo, vendar so
javne finance ne glede na dodatno zadolževanje stabilne, je zagotovil. "Moramo se
predvsem zanesti sami nase, upamo pa, da bo EU našla rešitve za vse države, ki
bodo v pomoč vsem, da bo stopila skupaj, bo humanitarna in se bo zavedala krize, ki
ni tipično finančna, temveč je nastala zaradi tretje sile. Želimo si, da v Evropi
prevlada skupno ukrepanje, solidarnost. Napačen je bil vtis, ustvarjen v javnosti, da
bo EU neposredno pomagala okrevanju gospodarstva z denarjem. Zavedanje, da je
Slovenija sama, je zato pomembno tudi v paketu likvidnosti," je poudaril minister.
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Fiskalni prostor ni neomejen

Matej Lahovnik, predstavnik vladne posvetovalne skupine, je poudaril, da so pri
oceni krize in pripravi ukrepov izhajali iz primerljivih institucij, predvsem so upoštevali
dogajanje v Nemčiji in Avstriji in ocene OECD in IMF, ki opozarjata, da bo kriza daljša
in bo okrevanje trajalo dlje časa, tudi v povezavi z odkrivanjem zdravila. OECD je v
napovedi še konzervativnejši oziroma bolj pesimističen. Nemško industrijsko
združenje celo opozarja, da je treba razmišljati dlje, vse do 2021, in sicer v sklopu
najprej omejevanja epidemije, potem o povratku iz sedanjega stanja, nato o
stabilizaciji in okrevanju in rasti v letu 2022, ko bo gospodarstvo na predkriznih
nivojih. Vladi so predlagali dopolnitve, pri katerih je treba upoštevati, da fiskalni
prostor ni neomejen, da gre za državno pomoč gospodarstvu in se pri različnih
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zahtevah gospodarstva zavedati, da bo ta sredstva treba vračati. "To ni pomoč kar
tako, ampak zaradi krize, ni namenjena tistim, ki so bili v velikih težavah pred samo
krizo," je poudaril Lahovnik.

Poroštva na bo mogoče dobiti za posojila, namenjena financiranju
povezanih družb ali družb s sedežem v tujini ali v davčnih oazah
Pri posojilih mikro, majhnih in srednjih podjetij bo država jamčila do višine 80
odstotkov glavnice, pri velikih podjetjih pa do 70 odstotkov glavnice. Poroštva na bo
mogoče dobiti za posojila, namenjena financiranju povezanih družb ali družb s
sedežem v tujini ali v davčnih oazah. Kreditojemalec na dan 31. decembra lani ni
smel biti v težavah, zahtevajo se dobra boniteta in poravnane obveznosti iz naslova
davkov in prispevkov. Država bo plače zaposlenih na čakanju na delo po novem
poravnala tistim podjetjem, katerim je letni promet padel za 10 odstotkov ali več v
primerjavi s predkriznim obdobjem. Poenostavljajo se tudi nekateri izračuni - za tiste,
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ki so dejavnost začeli opravljati sredi lanskega leta, se bo štelo mesečno povprečje.
Ta ukrep bo dodatno zajel tudi mikro družbe za področju zavarovalništva in
delodajalce s statusom humanitarne ali invalidske organizacije, četudi ne izpolnjujejo
pogojev. Vsi delodajalci, ki koristijo ta ukrep, sicer lahko delavca pokličejo nazaj na
delo za sedem poljubnih dni v mesecu in ne več za sedem zaporednih dni.

Občinam višja povprečnina, ni razlogov za zastoj gradbenih projektov
Če so odobrena evropska sredstva, Lahovnik ne vidi ni razlogov, da bi se občinski
gradbeni projekti ustavljali. Na zastoje gradbenih del so namreč danes javno opozorili
predstavniki gradbincev oziroma iz zbornice gradbeništva in industrije gradbenega
materiala pri GZS. Opozoril so, da se pri javnih razpisih občin za nove gradbene
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projekte že ustavlja, da ni sklenitev novih gradbenih pogodb, kar velja tudi za
projekte, financirane iz evropskih virov. Lahovnik je sicer medtem danes opazil, da
poteka vrsto gradbenih del na cestah: "Svojo trditev, da se dela pospešeno izvajajo,
sem gradil na tem, ker sem bil danes na poti med Velenjem in Ljubljano v zastojih na
cestah, tudi center Ljubljane je prekopan. Vlada je povišala povprečnino občinam z
589 na 624 evrov, kar je 6 odstotkov več, kar pa je precej v teh časih in se stvari
lahko nemoteno odvijajo.
"Skrbi nas dogajanje na tretji razvojni osi, kjer lahko vsak, ki ima specifičen interes,
zaustavi gradbeni projekt," napovedal, da so potrebne spremembe in tudi bodo.
Lahovnik je izpostavil še, da je gradbeništvo dejavnost z največjim multiplikativnim
učinkom in da je zdaj čas za infrastrukturne projekte, posebej pa za cestno
infrastrukturo. "Občinam to omogoča boljšo finančno situacijo in upamo, da bodo ta
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sredstva dejansko prišla do ljudi," pa je na temo povprečnin dodal Šircelj.
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Gradbeni projekti so ključni za izhod iz krize, je znova poudaril Matej Lahovnik

Robert Balen

Najprej zaliti ekonomijo povprek, nato specifike
Dr. Igor Masten je pojasnil, da je obseg garancijske sheme določen na višini dve
milijardi evrov, tip garancij, ki se uvaja, je običajen. "Nabor ukrepov ni zasnovan z
mislijo na trenutne potrebe, ampak gleda tudi v prihodnost," je dejal. Želijo stimulirati
podjetja, da svoje dolgove do dobaviteljev rešujejo na čim bolj učinkovit način. Nabor
razvojnih, strukturnih ukrepov, ki bodo bistveno bolj ciljani, bo sledil v tretjem sklopu.
Ukrepi zdaj željo zaliti ekonomijo povprek, ukrepi strukturne narave bodo sledili
kasneje, kar je tudi praksa ostalih držav v evroobmočju, je razlagal Masten. Katera
podjetja lahko pridobijo likvidnostno posojilo, bodo odločale banke. Ivan Simič je
nanizal nekaj popravkov prvega zakonskega sklopa in poudaril, da so upoštevali
večino predlogov iz gospodarstva, so pa pred sprejetjem zakona še vedno možne
spremembe. Vlada je omilila pogoje za subvencioniranje plač zaposlenih na čakanju
in razširila nabor upravičencev. Zavod za zaposlovanje je medtem prejel vloge za
izplačila za kar 277 565 delavcev. "Številke so velike, zneski so veliki. Pričakujemo,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

da bodo izplačila pravočasno, prvo bo 24. aprila, ko bodo nadomestilo za marec," je
omenil. Nekaj sprememb pri mesečnem temeljnem dohodku, do katerega so
upravičeni samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci. Pomoči ne bo
treba vračati z obresti, sicer pa so doslej za marec prejeli že več kot 36.000 vlog, za
april in maj pa po približno 30.000. Če pogoji ne bodo doseženi, bodo podjetja morala
sredstva seveda vračati.
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Salonit Anhovo za dva tedna zaustavil proizvodnjo
STA

Goriška

22. 04. 2020, 12.41 , posodobljeno: 22. 04. 2020, 13.41

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

Salonit Anhovo je zaradi začasnega zmanjšanja povpraševanja na italijanskem in slovenskem trgu s
ponedeljkom začasno, za dva tedna, zaustavil proizvodnjo. Odprema cementa bo sicer še naprej potekala
skladno s potrebami kupcev. V predvidenem 14-dnevnem premoru bodo opravili tudi nekatera manjša
vzdrževalna dela, so sporočili iz družbe.

Foto: Leo Caharija

ANHOVO > Predsednik uprave Salonita Anhovo Julijan Fortunat je ocenil, da so z dobro organizacijo in
spoštovanjem ukrepov poskrbeli za oskrbo kupcev s cementom. S tem so prispevali tudi k ohranjanju delovnih
mest, ne samo v skupini Salonit, ampak v celotnem gradbeništvu. “Dejstvo je, da bomo krizo še občutili, vendar je
pomembno, da še naprej z dobro organizacijo in hitrimi prilagoditvami prispevamo k temu, da bodo posledice čim
manjše,” je dejal.
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Član uprave Salonita Anhovo Dejan Zwitter je izrazil pričakovanje, da se bo prodaja cementa na domačem trgu ob
vladnem spodbujanju gradbene aktivnosti ponovno stabilizirala. Investicije v gradbeništvo imajo namreč največji
pozitiven multiplikator za razvoj bruto domačega proizvoda. Dodal je, da je izvajanje javnih naročil eden izmed
učinkovitih ukrepov proti krizi.

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

Kot so še dodali v družbi, so lansko poslovno leto zaključili z dobrimi poslovnimi rezultati, zaposlenim pa bodo
izplačali regres v višini 1700 evrov neto. Izplačilo bo potekalo v dveh obrokih - dinamiko so uskladili tudi s sindikati.
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V Pomurju večja brezposelnost, a tudi že nove zaposlitve
22.04.2020 13:42

Murska Sobota, 22. aprila (STA) - Marca so v Pomurju ob epidemiji covida-19 zabeležili
472 prijav novih brezposelnih, kar je 60 odstotkov več, kot je bilo prijav marca lani.
Samo od 1. do 20. aprila so po nepopolnih podatkih zavoda za zaposlovanje v evidenco
prijavili 781 oseb. Ob tem pa je spodbudno, da so se nekateri zaradi zaposlitev iz
evidence že odjavili.
"Podatki za april so začasni, saj za veliko število oseb, ki so že oddale prijave za vpis
elektronsko ali po pošti, potekajo postopki preverjanja pogojev za vodenje v evidenci in niso
zajeti v tej številki," je za STA pojasnila vodja območne službe Murska Sobota zavoda za
zaposlovanje Stanislava Perčič.
Največ brezposelnih prihaja iz malih in srednjih podjetij, prav tako pa tudi iz vrst zaposlenih pri
samostojnih podjetnikih. Vsi trpijo zaradi posledic ukrepov ob epidemiji covida-19.
Perčičeva pravi, da težko izpostavi posamezne dejavnosti, saj odpuščajo povsod. Največ
delavcev ostaja brez zaposlitve v gostinstvu, gradbeništvu in storitvenih dejavnostih.

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

Velik del priliva v Pomurju so predstavljali tudi delavci migranti. Tisti, ki so se po zimskih
mesecih odjavili, ker so se zaposlili v Avstriji, so se zadnji mesec množično vračali oz. dobivali
sporazumne odpovedi delovnega razmerja.
Tako od sredine marca beležijo povečan obseg prijav v evidenco brezposelnih. Konec marca
je bilo prijavljenih 6078 brezposelnih, kar predstavlja 7,8 odstotka vseh brezposelnih v
Sloveniji. V primerjavi s koncem marca lani je bilo prijavljenih brezposelnih več za 0,8
odstotka.
Konec marca so sicer še vedno beležili manj brezposelnih kot konec februarja, in to na račun
odliva v začetku marca oz. pred epidemijo. Ta je za Pomurje značilen že nekaj let. V aprilu pa
pričakujejo, da bo število brezposelnih večje kot marca in tudi večje kot aprila lani.

82

Findinfo.si
Država: Slovenija

22.04.2020
Sreda, 14:01

Kazalo

https://www.findinfo.si/medijsko-sredisce/dnevne-n...

1/2

Zbornica poziva k izvedbi dolgoročnih infrastrukturnih
projektov
22.04.2020 13:42

Ljubljana, 22. aprila (STA) - Epidemija koronavirusa je prizadela tudi gradbeništvo - delo
je upočasnjeno, ponekod ohromljeno. Večji projekti se sicer še izvajajo, manjši manj,
pri novih pa se odpira luknja. Če ne bo izvedbe dolgoročnih infrastrukturnih projektov,
bo gradbeništvo dolgo životarilo, opozarjajo v Zbornici gradbeništva in industrije
gradbenega materiala.
"Kljub obetavnim izjavam in naklonjenosti nekaterih ministrov za pospešitev gradenj za
uspešnejši izhod iz krize, za intenzivno pripravo potrebne gradbene dokumentacije novih
gradenj, prizadevanjem za poenostavitve postopkov za pridobivanje gradbenih dovoljenj, se
pri javnih razpisih občin za nove gradbene projekte stvari že ustavljajo," so v današnjem
sporočilu zapisali predstavniki gradbincev, ki delujejo pod okriljem Gospodarske zbornice
Slovenije.

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

Podjetja po njihovih navedbah poročajo, da so razpisi, predvsem pa sklenitve novih gradbenih
pogodb, za gradnje vodovodov, malih čistilnih naprav in kolesarskih stez že praktično
ustavljeni.
"To so projekti, za katere imamo dodeljena evropska sredstva, določene izvedbene roke in bi
jih bilo treba čim prej začeti izvajati," je izpostavil direktor zbornice gradbeništva in industrije
gradbenega materiala Jože Renar.
Drugi, precej večji izziv, ki ga je prinesel novi koronavirus, pa je po mnenju zbornice ta, da še
ni jasno začrtanih dolgoročnih infrastrukturnih projektov, prav tako ni predviden način
njihovega izvajanja.
"Od tega pa ne bo odvisen le razvoj slovenskega gradbeništva, ampak tudi razvoj celotnega
slovenskega gospodarstva. Če teh projektov ne bomo začeli kmalu graditi, se nam bo ponovil
scenarij iz prejšnje krize, ko smo uspeli uničiti velik del slovenskega gradbeništva in delovnih
mest tako v gradbeništvu kot tudi v spremljevalnih industrijah," je zaskrbljen Renar.
Kot je navedel, je Slovenija na ta račun povečala zaostanek za povprečjem bruto domačega
proizvoda v EU za skoraj 10 odstotkov.
Država bi morala zato zdaj za uspešnejši izhod iz krize po njegovih besedah vključiti tudi nov
zavezujoč sveženj ukrepov za izvedbo dolgoročnih investicij.
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"Dejstvo je, da so se vse gospodarske krize reševale z infrastrukturnimi projekti, saj gre za
najmanj tvegane razvojne investicije, ki vse povrnejo vložena sredstva. Gradbeništvo, ki v
Sloveniji zaposluje skupaj z načrtovalci preko 75.000 ljudi, je lahko generator gospodarske
rasti, vendar brez protikriznih in stabilnih državnih investicij te naloge ne bo zmoglo opraviti," je
sklenil Renar.
Vodja vladne svetovalne skupine Matej Lahovnik je medtem na današnji novinarski konferenci
ocenil, da se gradbena dela pospešeno izvajajo. Dars je po njegovih besedah upošteval
priporočila infrastrukturnega ministrstva in izvaja dela na avtocestah, "prekopan" je tudi center
Ljubljane.
Navedbe, da se pri javnih razpisih občin za nove gradbene projekte stvari že ustavljajo, je
pospremil z opozorilom, da je vlada z drugim protikoronskim svežnjem predvidela zvišanje
povprečnine občinam za okoli šest odstotkov, "kar je v teh časih veliko, in to prav z namenom,
da se nemoteno financirajo projekti, ki so planirani".
Tudi sicer za ustavitev projektov, za katere so že dodeljena evropska sredstva, ni razlogov, je
zatrdil ekonomist.

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

Lahovnik pa je priznal, da ponekod prihaja do zastojev zaradi veljavne zakonodaje, "ki
vsakomur, ki ima nek specifičen interes, omogoča, da začasno ustavi nek projekt". V tej luči je
izpostavil tretjo razvojno os. Združenje Rovo je namreč ta mesec vložilo tožbo zoper odločbo o
izdaji gradbenega dovoljenja za prva dela na odseku hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec.
Ekonomist je izpostavil še, da je gradbeništvo dejavnost z največjim multiplikativnim učinkom
in da je zdaj čas za infrastrukturne projekte, posebej pa za cestno infrastrukturo, saj je
prometa zaradi ukrepov za zajezitev epidemije manj.
Tudi to pa ne bo moglo v celoti nadomestiti upada siceršnje aktivnosti v predelovalni
dejavnosti, od katere je odvisnih 80 odstotkov izvoza, je sklenil.
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