Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 24. 3. 2020
Število objav: 12
Internet: 10
Tisk: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 10
Inženirski dan: 0

Naslov

Slovensko-avstrijska meja: Nujno je potrdilo delodajalca ali zdravnika

Zaporedna št.
1

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 23. 3. 2020

Stran v zbirki:
13

Avtor

Nina Ambrož

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...covida-19 močno poskočilo število brezposelnih, je poročal Kronen Zeitung. Prejšnji teden naj bi zabeležili 97.500
novih brezposelnih, pretežno iz turizma in gradbeništva. Med drugimi je delo ustavil gradbeni velikan Strabag.
Sindikalist Mario Fekonja ocenjuje, da je med novimi brezposelnimi zagotovo 500 ali 600 Slovencev...

Naslov

Tudi v Ljubljani bi se rušile bolnišnice

Zaporedna št.
2

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 3. 2020

Stran v zbirki:
15

Avtor

Peter Pahor

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...1964 Za bolnišnice v Ljubljani so potresni inženirji naredili več ocen potresne odpornosti. Marjana Lutman, vodja
odseka za stavbe in potresno inženirstvo na Zavodu za gradbeništvo, pravi, da je največ bolnišničnih stavb takih, da
sploh niso bile načrtovane upoštevajoč možne potresne sile. Situacija se je na bolje spremenila...

Naslov

Korona kriza utegne biti hujša od krize v letu 2009

Zaporedna št.
3

Medij

Svetkapitala.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 3. 2020

Stran v zbirki:
17

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...učinkov korona krize na slovenski BDP. »Drastični ukrepi z zaprtjem meja, z osebno karanteno večine ljudi in z
zaprtjem večine podjetij v industriji, gradbeništvu, trgovini, turizmu in gostinstvu bodo v najblažjem scenariju odnesli
polovico običajne proizvodnje v marcu in aprilu ter vsaj četrtino v maju. Največji...

Naslov

Mobilne hiške v primežu inšpekcijske odločbe

Zaporedna št.
4

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Primorska; 24. 3. 2020

Stran v zbirki:
19

Avtor

Mirjana Cerin

Teme

Gradbeni zakon

Tisk

Povzetek

Prvi ukrepi še niso zadostni

Zaporedna št.
5

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 24. 3. 2020

Stran v zbirki:
21

Avtor

Simon Šubic

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Površina: 671 cm2

...hoteli, so se z “dopolnjevanjem namestitvenih zmogljivosti v sklopu hotela Boutique Portorose” začeli ukvarjati,
preden je junija 2018 stopil v uporabo nov gradbeni zakon. “Stara zakonodaja je objekte definirala kot prikolice, kar
pomeni, da zanje ni bilo potrebno gradbeno dovoljenje. Nova zakonodaja pa jih opredeljuje po...

Naslov

Tisk

Stran: 11

Stran: 3

Površina: 451 cm2

Prvi ukrepi še niso zadostni V gospodarstvu pozdravljajo interventne ukrepe vlade za omilitev negativnih vplivov
epidemije novega koronavirusa, a pričakujejo tudi dolgoročne ukrepe, zlasti za premostitev likvidnostnih težav. Simon
Šubic Kranj - Državni zbor je na četrtkovi izredni seji potrdil

2

Naslov

Iščejo investitorja za gradnjo večstanovanjske stavbe

Zaporedna št.
6

Medij

Pomurje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 3. 2020

Stran v zbirki:
24

Avtor

Marina Vrbnjak

Teme

Gradbena parcela

Internet

Povzetek

...odlokom predvidena gradnja dveh večstanovanjskih stavb ostaja. Del območja so tudi razširili in namenili gradnji
individualnih stavb z večjo površino gradbenih parcel, ena izmed parcel pa bo namenjena gradnji zgoščene individualne
gradnje. Svetnik Branko Hedl je ob tem povedal, da so na odboru za okolje in prostor obravnavali...

Naslov

Podjetje PlanRadar je zbralo 30 milijonov evrov

Zaporedna št.
7

Medij

Si21.com, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 23. 3. 2020

Stran v zbirki:
26

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...podpiramo njihov razvoj ter nadaljnjo globalno širitev,«je dejal Thomas Krane, direktor podjetja Insight Partners. »
Svoje delo smo posvetili digitalizaciji gradbeništva in sektorju upravljanja nepremičnin, ki sta še vedno precej vezana na
papirno poslovanje in ne sprejemata digitalnih komunikacij. Naložbe uglednih vlagateljev...

Naslov

Podjetje PlanRadar je zbralo 30 milijonov evrov v financiranju serije A zbralo

Zaporedna št.
8

Medij

Si24.news, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 3. 2020

Stran v zbirki:
30

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...podpiramo njihov razvoj ter nadaljnjo globalno širitev,«je dejal Thomas Krane, direktor podjetja Insight Partners. »
Svoje delo smo posvetili digitalizaciji gradbeništva in sektorju upravljanja nepremičnin, ki sta še vedno precej vezana na
papirno poslovanje in ne sprejemata digitalnih komunikacij. Naložbe uglednih vlagateljev...

Naslov

Korona kriza utegne biti hujša od krize v letu 2009

Zaporedna št.
9

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 3. 2020

Stran v zbirki:
36

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...učinkov korona krize na slovenski BDP. »Drastični ukrepi z zaprtjem meja, z osebno karanteno večine ljudi in z
zaprtjem večine podjetij v industriji, gradbeništvu, trgovini, turizmu in gostinstvu bodo v najblažjem scenariju odnesli
polovico običajne proizvodnje v marcu in aprilu ter vsaj četrtino v maju. Največji...

Naslov

Koronavirus: V Avstriji se dnevno v povprečju zapre do 5000 delovnih mest.

Zaporedna št.
10

Medij

Publishwall.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 3. 2020

Stran v zbirki:
40

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...(od ponedeljka do četrtka) do sedaj v Avstriji terjala 97.500 izgub zaposlitve. Največ novo prijavljenih na AMS je s
področja turizma (tretjina), sledi gradbeništvo, nato ostale panoge. Že pred časom so objavili, da pričakujejo dnevno
rast brezposelnosti v višini od 3.000 do 5.000 delavcev na dan. Koliko Slovencev...
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Naslov

Shell z novo "tiho" hidravlično tekočino

Zaporedna št.
11

Medij

Mineral-revija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 22. 3. 2020

Stran v zbirki:
42

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Shell je predstavil novo hidravlično tekočino, za katero trdi, da lahko zmanjša hrup mobilne hidravlike v gradbeništvu
za do 5,5 %. Britansko-nizozemski naftno-plinski gigant je sredi marca 2020 trgu predstavil svojo novo tekočino Tellus
S4 VE in napovedal, da bi lahko...

Naslov

Svetovni dan voda

Zaporedna št.
12

Medij

Mineral-revija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 23. 3. 2020

Stran v zbirki:
45

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Ob svetovnem dnevu voda, ki ga je kot vsako leto zaznamovali 22. marca, strokovnjaki z ljubljanske Fakultete za
gradbeništvo in geodezijo poudarjajo pomen trajnostnega in interdisciplinarnega upravljanja vodnih virov ter predlagajo
rešitve za zagotavljanje vzdržnega razvoja v...

4

Vecer.com
Država: Slovenija

23.03.2020
Ponedeljek
Kazalo

17:33
https://www.vecer.com/slovensko-avstrijska-meja-nu...

1/9

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

Slovensko-avstrijska
meja: Nujno je
potrdilo delodajalca
ali zdravnika

ODPRI GALERIJO

5

23.03.2020

Vecer.com

Ponedeljek

Država: Slovenija

Kazalo
17:33
https://www.vecer.com/slovensko-avstrijska-meja-nu...

2/9

Na mejnem prehodu Šentilj promet teče počasneje. Pojavljajo se občasni
zastoji, zlasti zjutraj, ko čakanje v večkilometrski koloni lahko traja tudi kakšno
uro. ANDREJ PETELINŠEK

Nina Ambrož

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

23.03.2020, 17.33

Za vstop v Avstrijo je potrebno potrdilo
delodajalca ali zdravnika, a zdravniških potrdil
Slovenija ne izdaja. Do lekarn, trgovin, bank in
sorodnikov ni več mogoče.

6

Vecer.com
Država: Slovenija

23.03.2020
Ponedeljek
Kazalo

17:33
https://www.vecer.com/slovensko-avstrijska-meja-nu...

3/9

Ker je Avstrija uvedla poostren režim na meji s Slovenijo, na
mejnih prehodih avstrijski policisti preverjajo osebna in tovorna
vozila ter dokumente ljudi. Zato in zaradi zaprtja nekaterih
mejnih krajev promet teče počasneje, pojavljajo se zastoji in
kolone, občasno tudi nekajkilometrske, zlasti v Šentilju, ki je
poleg Jurija še odprt in je za Mariborčane najbolj ugoden,
uporaben. Konec prejšnjega tedna so policisti v Šentilju dosledno
merili telesno temperaturo šoferjem tovornjakov, selektivno pa
voznikom avtomobilov. To izvajajo še naprej, a manj temeljito,

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

poročajo očividci.

7

Vecer.com
Država: Slovenija

23.03.2020
Ponedeljek
Kazalo

17:33
https://www.vecer.com/slovensko-avstrijska-meja-nu...

4/9

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

ANDREJ PETELINŠEK

Aktivna avstrijska podjetja slovenski delavci še zanimajo. Novi
avstrijski ukrep omejuje vstop v njihovo državo za nujne
primere, nenujne poti niso več dovoljene. Z obiski lekarn ali
trgovin, ki prej niso bili redki, in sorodnikov v Avstriji je konec.
Starejšemu možakarju se je recimo zapletlo, ko je želel na banko
po denar.

8

Vecer.com
Država: Slovenija

23.03.2020
Ponedeljek
Kazalo

17:33
https://www.vecer.com/slovensko-avstrijska-meja-nu...

5/9

Če nimate potrdila delodajalca, pokažite
pogodbo o zaposlitvi
Novi ukrep, ki ga je sprejela Avstrija, "okvirno pomeni, da bo
vstop v Avstrijo možen s predložitvijo zdravniškega potrdila, ki
dokazuje, da je test na koronavirus (covid-19) negativen. Potrdilo
ne sme biti starejše od štiri dni," je zapisalo slovensko
ministrstvo za zunanje zadeve. A to ne velja generalno za vse.
Izjeme so blagovni promet, promet za poslovne dejavnosti,
dnevni migranti ter potniki intervencijskih, ambulantnih in
reševalnih vozil. Tranzit čez Avstrijo je dovoljen, vendar brez
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

postanka. Pravilo torej ne velja za slovenske delavce migrante, ki
se vsak dan vozijo na delo v Avstrijo in so po večini od podjetij
dobili poseben dokument, tako imenovano prepustnico, ki za zdaj
zadostuje za prehod slovensko-avstrijske meje.

9

Vecer.com
Država: Slovenija

23.03.2020
Ponedeljek
Kazalo

17:33
https://www.vecer.com/slovensko-avstrijska-meja-nu...

6/9

Med maso brezposelnih nekaj sto Slovencev
V Avstriji je zaradi covida-19 močno poskočilo število brezposelnih,
je poročal Kronen Zeitung. Prejšnji teden naj bi zabeležili 97.500
novih brezposelnih, pretežno iz turizma in gradbeništva. Med
drugimi je delo ustavil gradbeni velikan Strabag. Sindikalist Mario
Fekonja ocenjuje, da je med novimi brezposelnimi zagotovo 500 ali
600 Slovencev (okoli 25.000 Štajercev, Korošcev in Pomurcev naj bi
pred krizo delalo v Avstriji), vendar natančnih podatkov nima.
Podjetja mnogim ponujajo sporazumne odpovedi. Sindikat delavcev
migrantov Slovencem predlaga, naj delodajalcem, ki jih želijo
odpustiti, sami predlagajo "Kurzarbeitsmodell" ali delo na daljavo.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Možnost je tudi skrajšani delovni čas na tri mesece. Za
"Kurzarbeitsmodell" je po podatkih slovenskega sindikata do četrtka
zaprosilo 18.000 avstrijskih podjetij. Avstrijska vlada je namreč
sprejela sveženj ukrepov, s katerim bo podprla prilagojene oblike
dela.
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Vecer.com
Država: Slovenija

23.03.2020
Ponedeljek
Kazalo

17:33
https://www.vecer.com/slovensko-avstrijska-meja-nu...

7/9

Sindikat delavcev migrantov Slovenije, ki ga vodi Mario
Fekonja, svetuje, da "tisti, ki tovrstnega potrdila s strani
delodajalcev še nimajo, morajo s seboj imeti veljavno pogodbo o
zaposlitvi". Dokument delodajalca naj si čim prej pridobijo, na

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

spletni strani sindikata je dostopen vzorec.

ANDREJ PETELINŠEK
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Vecer.com
Država: Slovenija

23.03.2020
Ponedeljek
Kazalo

17:33
https://www.vecer.com/slovensko-avstrijska-meja-nu...

8/9

Testiranje ni mogoče, zdravniških potrdil ni
Ker je v Sloveniji testiranje na koronavirus omejeno in testa
posameznik ne more opraviti ter tako dobiti potrdila o svojem
zdravstvenem stanju, smo za nasvet poklicali klicni center za
informacije o koronavirusu. Tam informacij, kaj storiti, nimajo,
potrdili so le, da testiranje ni mogoče. Zunanje ministrstvo nam
odgovora o tem tudi še ni posredovalo.
Fekonja ob tem izpostavi ne prav tipično in pogosto, a vendarle
življenjsko zgodbo starejšega moškega, dnevnega delavca

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

migranta, ki živi v Sloveniji in je delal pri sosedih. Potožil se mu
je, da zato, ker nima zdravniškega potrdila, ne more do svojega
denarja, ki ga ima pri avstrijski banki. Ker je starejši in ni vešč
dela z računalnikom in pametnim telefonom, ne zna uporabljati
elektronskega bančništva. Obisk banke v Avstriji pa velja za
nenujen opravek. Kako je rešil problem, če ga sploh je, ni znano.
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Vecer.com
Država: Slovenija

23.03.2020
Ponedeljek
Kazalo

17:33
https://www.vecer.com/slovensko-avstrijska-meja-nu...

9/9

Ker nima zdravniškega potrdila, ne more do
svojega denarja pri avstrijski banki
"Brez zdravniškega potrdila lahko v Avstrijo vstopijo avstrijski
državljani ali osebe, ki lahko dokažejo, da imajo v Avstriji
začasno, stalno ali običajno prebivališče, in se s podpisom izjave
zavežejo, da bodo po vstopu v Avstrijo 14 dni ostali v domači
karanteni," še narekuje avstrijski ukrep. "Če bi v teh 14 dnevih

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

naredili test in bi bil ta negativen, lahko zaključijo s karanteno."

13

Dnevnik.si
Država: Slovenija

24.03.2020
Torek
Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042925457/lokalno/ljubljan...

1/2

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

Tudi v Ljubljani bi se rušile bolnišnice
Tudi v Ljubljani bi se rušile bolnišnice
Podobno kot za stanovanjske in druge stavbe tudi za bolnišnice v Ljubljani velja, da so tiste, načrtovane pred letom 1964,
potresno bistveno slabše odporne. Scenarij ob potresu 7. stopnje po EMS v Ljubljani tako ne bi bil nič boljši kot v Zagrebu
.
đ
Napovedi posledic potresa med 7. in 8. stopnjo po evropski makroseizmični lestvici (EMS) v Ljubljani so skrb vzbujajoče.
O posledicah takega potresa za stanovanjske objekte smo že obširno pisali. V potresu porušenih ali zaradi nastalih
poškodb predvidenih stavb za rušitev bi bilo več kot sto, še 5754 pa bi jih morali pred ponovnim bivanjem temeljito
prenoviti.
»Za čas do končane prenove teh stavb bi bilo treba zagotoviti začasno bivanje za 60.395 ljudi,« pravi ocena ogroženosti
Slovenije iz leta 2018. To se sklada tudi z napovedmi seizmologinje Martine Čarman, ki je po potresu v Zagrebu za Radio
Slovenija ocenila, da bi ob podobnem potresu v Ljubljani brez strehe nad glavo vsaj začasno ostalo okrog 55.000 ljudi.
A po potresu v Zagrebu so šokirali predvsem posnetki poškodb na bolnišničnih stavbah in pacientov, ki so jih morali
mrzlično evakuirati iz poškodovanih objektov. Ocena potresne ogroženosti naše države ni nič kaj pomirjujoča, niti kar se
zdravstvenih objektov tiče.
»Ob potresu jakosti 7 po EMS, zlasti če bi se zgodil na širšem ljubljanskem območju, obstaja verjetnost, da bi morali iz
poškodovanih bolnišnic oziroma posameznih bolnišničnih objektov v druge bolnišnice in bolnišnične objekte seliti paciente
ter da bi večje število v potresu poškodovanih oseb morale sprejeti tudi zdravstvene ustanove na območjih, ki jih potres
ne bo prizadel,« so zapisali v že omenjeni oceni.
Problematične bolnišnice, zgrajene pred letom 1964
Za bolnišnice v Ljubljani so potresni inženirji naredili več ocen potresne odpornosti. Marjana Lutman, vodja odseka za
stavbe in potresno inženirstvo na Zavodu za gradbeništvo, pravi, da je največ bolnišničnih stavb takih, da sploh niso bile
načrtovane upoštevajoč možne potresne sile. Situacija se je na bolje spremenila po letu 1964, ko so se po skopskem
potresu uveljavila strožja pravila gradnje.
»Bolnišnične in druge zdravstvene stavbe morajo biti v primerjavi z običajnimi stanovanjskimi ali poslovnimi stavbami že v
osnovi potresno bolj varne. Veljavni standard evrokod 8 zahteva 40-odstotno večjo potresno varnost, zadnji pravilnik, ki je
pri nas veljal od leta 1981 do 2008, pa je zahteval 50-odstotno večjo potresno varnost. Tudi glavno poslopje ljubljanskega
kliničnega centra je bilo leta 1966 že projektirano po pravilniku iz leta 1964, in sicer za 50 odstotkov večje potresne sile,
kot je veljalo za običajne stavbe,« pojasnjuje Lutmanova.
A tudi omenjeno poslopje ljubljanskega kliničnega centra je grajeno precej pod standardi, uveljavljenimi po letu 1981, da
tistih po evrokodu 8 niti ne omenjamo. Zato so leta 1970 zgrajeni sedemnadstropni glavni posteljni objekt kliničnega
centra ocenili v okviru raziskovalnega projekta POTROG. Med stavbami, vključenimi v omenjeni projekt, najdemo še staro
travmatološko kliniko na Zaloški cesti 2, bolnišnico dr. Petra Držaja na Vodnikovi cesti 62, gastroenterološko kliniko na
Japljevi ulici 2 in reševalno postajo na Zaloški cesti 25. Na večini stavb so ob pregledu našli razpoke in druge poškodbe
ter opozorili, da so bile projektirane tako, da se močnejšim potresnim silam ne morejo zoperstaviti. »Pri nekaterih starejših
stavbah je problem tudi ta, da so bile kasneje nadgrajene, s čimer se je potresna odpornost še zmanjšala. Nekatere so
bile rekonstruirane s povečevanjem odprtin v nosilnih zidovih ali z dodajanjem teže na stropove, kar prav tako zmanjšuje
potresno odpornost stavb,« nam je pojasnila Lutmanova.
Da bo treba v naslednjih letih temeljito pregledati stanje zdravstvenih objektov in pripraviti načrte za njihovo sanacijo,
meni tudi Roko Žarnić, predsednik Slovenskega društva za potresno inženirstvo. »Na splošno je težko oceniti stanje
zdravstvenih objektov, saj gre za stavbe, grajene po zelo različnih standardih, od verjetno precej ogroženih v primeru
močnejšega potresa pa do projektiranih in izvedenih po sodobnih pravilih stroke. Osebno imam izkušnje z analizo
potresne odpornosti nekdanje pediatrične klinike na Vrazovem trgu, ki sem jo opravil v 80. letih. Zaradi ugotovljene velike
potresne ogroženosti so se po študiji odločili za gradnjo nove pediatrične klinike. Ne vem pa, kakšno je sedanje stanje
objekta in ali so ga v tem času utrdili in uredili za nov namen. Objekt so gradili takoj po drugi svetovni vojni iz materialov,
ki so bili takrat na voljo. Ne vem, ali je še kakšen podoben primer, a je to zgodba z dobrim koncem, saj so pediatrijo
preselili v sodobno zgradbo,« je razložil sogovornik.
Birokratske ovire za potresno utrditev
Po potresu v Zagrebu se je oglasil tudi predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Tomaž Krištof, ki je z Lutmanovo
sodeloval pri raziskavi potresne odpornosti petnajstih najranljivejših stolpnic v Ljubljani, in na spletni strani revije Outsider
vnovič opozoril, kako nemogoče je potresno utrditi večstanovanjske stavbe. »Želite protipotresno utrditi stavbo? Seveda,
potrebujete gradbeno dovoljenje z vsemi dolgotrajnimi postopki, 100-odstotnim soglasjem etažnih lastnikov, država vam
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ne bo pomagala s finančnimi sredstvi, ker bi šlo za prelivanje javnega denarja v zasebno lastnino, kar pa evropska
komisija ne pusti. Želite energetsko sanirati stavbo? Super, gradbeno dovoljenje ni potrebno, zadošča že 75-odstotno
soglasje etažnih lastnikov, država pa vam bo vrh vsega namenila subvencijo Ekosklada. Prelivanje javnega denarja v
zasebno lastnino v primeru energetske sanacije Evrope ne moti – njen bogati sever pač ne pozna potresov, ima pa mrzle
zime in močno industrijo izolacijskega materiala,« je zapisal Krištof.
Ljubljana Zagreb potres bolnišnice
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Korona kriza utegne biti hujša od krize v letu 2009
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svetkapitala.delo.si/aktualno/korona-kriza-utegne-biti-hujsa-od-krize-v-letu-2009-291772

Vabljeni na spletno predavanje, ki ga organizira Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani. FOTO:
Roman Šipič.

Spletno predavanje dr. Jožeta P. Damijana o posledicah koronavirusa
za slovensko gospodarstvo.
Vprašanje ni več, ali bo koronavirus povzročil novo ekonomsko recesijo, ampak zgolj še, kako globoka
bo. Nemški proizvajalci avtomobilov, ki veljajo za steber evropskega gospodarstva, so zaprli svoje
obrate.
Ekonomisti nemškega gospodarskega inštitut Ifw iz Kiela so ocenili, da bi se lahko nemški BDP letos
skrčil za do devet odstotkov. Če se bodo razmere izboljšale do konca aprila, pa za 4,5-odstotkov. Na
svetovni ravni bi zaradi koronavirusa zgolj v sektorju turizem brez zaposlitve ostalo 50 milijonov ljudi.
Ekonomisti Goldman Sachsa so v petkovi napovedi dejali, da bo v drugem četrtletju zaradi koronavirusa
zabeležen 24-odstotni padec ameriškega BDP-ja, na letni ravni pa za 3,8 odstotka. Banka tudi
pričakuje, da se bo brezposelnost povečala na 9 odstotkov.
Kaj pa v Sloveniji?
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»Negativni učinki korona krize na gospodarstvo v Sloveniji utegnejo imeti hujše posledice, kot so bile v
času prejšnje krize 2009. Če bo kriza blažja (in bi se končala do maja letos) naj bi BDP letos upadel za
več kot 6 odstotkov, kar je primerljivo z izpadom BDP leta 2009 (-6.8 odstotkov). Vendar pa, če se bo
kriza glede omejevanja širitve virusa vlekla dlje časa in če odziv ekonomskih politik ne bo ustrezen, bo
imela ta kriza bistveno večje negativne učinke. V primeru podaljšanja krize do konca leta 2020 naj bi
BDP letos upadel za 14 odstotkov ali več odstotkov,« ocenjuje slovenski ekonomist dr. Jože P. Damijan.
Jutri, torej v torek 24. marca ob 15. uri, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju z
uredništvom Sveta kapitala organizirala spletno predavanje dr. Jožeta P. Damijana. Avtor je pred dnevi
objavil simulacije glede učinkov korona krize na slovenski BDP.
»Drastični ukrepi z zaprtjem meja, z osebno karanteno večine ljudi in z zaprtjem večine podjetij v
industriji, gradbeništvu, trgovini, turizmu in gostinstvu bodo v najblažjem scenariju odnesli polovico
običajne proizvodnje v marcu in aprilu ter vsaj četrtino v maju. Največji padec dodane vrednosti bodo
utrpele industrijska proizvodnja, gradbeništvo ter dejavnosti trgovine, prometa ter gostinstva in turizma –
in sicer naj bi se letošnja dodana vrednost glede na siceršnjo zmanjšala v razponu med najmanj eno
desetino in eno četrtino. Odziv ekonomskih politik mora biti bliskovit, program ukrepov pa finančno
zajeten. Pomembno je predvsem ohraniti pri življenju podjetja in ohraniti delovna mesta. Glede na
velikost šoka (možnost padca BDP celo do 15%), mora slovenska vlada pripraviti ukrepe in likvidna
sredstva v proračunu v obsegu okrog 15% BDP. Glede na slovenski BDP v lanskem letu to pomeni, da
mora imeti na razpolago vsaj 7.5 milijard evrov likvidnih sredstev," med drugim meni omenjeni
ekonomist.
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Vabljeni na njegovo spletno predavanje v torek 24. marca ob 15. uri na tej povezavi.
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Portorož

• Kako je v bližini hotela Boutique Portorose zrasel nelegalen kamp

Mobilne hiške v primežu
inšpekcijske odločbe
Celjsko podjetje

nistrstvu

Eurotas turizem se

stor.

okolje

za

in

pro-

možno?
Postopku izvršbe

turističnega kampa

Ker

turizem kampa

Eurotas

(nekdanji hotel

ni

Marita) brez

lani sledila nova odločba, s

gradbenega

katero

dovoljenja in

tor

odstranil,

je

gradbeni

začel

postopek

podjetje

gradbeni inšpektor

tožilo.

mu je že avgusta

se je

pa

odstranitvi

bo

nezakonite gradnje.

vidoma aprila”.

“o

Podjetje bi moralo

Portorose” začeli

izvršbe,

pri-

obrav-

navadno,

gradbeni

turizem

kar

lice,

opredeljuje po

kamp,”

pa,” potrjuje načelnik Bojan

Kot

odločil,

in

gradbenega dovoljenja. “Na

ki jo zasedajo,

kar pomeni,

enoti

mora podjetje v 30 dneh po

Žiberna.

vročitvi

mo

odločbe odstraniti

dobili

nismo

Zakaj

gradbeno

razume-

ne,

odgovora

iz

za

občine na

novozgrajen

turistični

vprašanje, ali

kamp,

iz

občinski prostorski akti

sestavljen

mobilnih
nanjo
ni

Adria,

hišk

z

zu-

ureditvijo (komunal-

priklopi

elektrike,

kanalizacije in

staviti

vode,

novozgraje-

ne dostopne poti)

svoje

osmih

prejšnje

ter vzpona

stanje

stroške.

Podjetje

tistem

zdaj

veljavni

območju

dopuščajo

kampa.

“Taka gra-

ureditev

dnja ni skladna

z veljavnim

prostorskim aktom,” navaja

Kuzmin

Bruno

v

v zakonsko vrzel”

Eurotas

mi-

številnih

varjajo

turizem

drugih celjskih
tudi

svetovanjem.

in

podjetij,

Jančar

zadeve

hotele

uprave

ki

se

v Fiesi,

ter

Aleksander

vodi

ali

soustanovitelj

poleg

hotelirstva

trgovanjem

in

še
uk-

poslovnim

v Portorožu ne komentira. Eurotas

v piranski občini tri hotele,

Barbaro

dva v

bi

name-

zdaj,

zakonsko

turizem

nje

izkoplje.
ki

bo

Želijo pa

skladna

z

akta,

bi

si

na

vi-

se

je

v

spremeni-

je

ali

Na
Eurotas

morda za-

sprejem novega

temeljih katerega

lahko

dobil

tistem

gradbeno

in ali bo kamp

dovoljenje,

za-

vsi

tudi sami

da

občino

za
na

da

“že

zakonodaja.

prosil

po-

trebuje dve do tri leta, da se
iz

znani

času

vprašanje,

padel

in da

vrzel

vod-

opredelilo

niso

vmesnem

menijo,

da je Eurotas turizem
v

ko

na

v Por-

Občinskemu

do nje

se

la
torej

gradnjo

opozarjajo,

enote, ki

del hotelskega kom-

podjetju

gledajo

sami

diki”. Poleg tega

am-

pleksa.
V

je jasen Kuz-

se ne zdi smiselno,

stvu

Pinter.

niso

namestitvene

bile

kako

torožu?

kot

kampa,

urediti

na do-

možno

območju

območju

novi

občinski

Občino zaprosili za

storski načrt (OPN),

lokacijsko preveritev

odgovarjajo.

omopropa

ne

•

So mobilne hiške res tržili in oddajali?

Eurotas

nepremičninskim

z

hoteli pa imajo
Piran

kot

direktor, predsednik

pak
bi

In

gočal

Podjetja vodi Jančar

Jančar, ki je

poudarja,

ravali

končno

zakonu,

nezakonito

preprostem
opredeli

natančno

min.

konodajo.

je

močnega gradbenega dovo-

Tako

ob

lokacij-

je

občinski svet,”

površini,

utemeljuje

rešitve,

“Padli smo

na

imenu

občine.

kamp gradilo brez pravnoljenja,” pojasnjujejo

na

jih

da

seštevku

hiške.
obrav-

ali ne, pa s sklepom sprejme

zakono-

namembnosti

zaprosil

upravni

da

jih

pa

v

na

upo-

ni

“Postopek

ločenem

gradbeno

daja

lahko

še

preveritve

določen

zanje

Nova

dovoljenje za ureditev kam-

je

da

pomeni,

bilo potrebno

•

“Inšpektor

kot

bi

odločitev, če je nekaj

priko-

dovoljenje.

nobene vloge za

Čerin

ske

izdajo

niti

ni

navala.

-

lokacijsko

začasno

Občina vloge

nov

uporabo

zako-

mobilne

rabljalo

junija

zakon.

jekte definirala

odstraniti v 30
dneh, vendar je
osem mobilnih hišk
še vedno tam.

kamp

v

ali

lokaciji

tisti

“Stara zakonodaja je ob-

ni

Eurotas

je

preden

stopil

2018

ministr-

da

sklopu

za

vlogo

preveritev,

zmo-

hotela

ukvarjati,

slišati še tako ne-

je

namestitvenih

Boutique

zadevi odločeno pred-

Naj

njem

-

je

da

skladno z

urejanju prostora

o

podalo

“dopolnjeva-

z

se

nom

navajajo,

pa

podjetje

ho-

inšpek-

kjer napovedujejo,

stvo,

so

upravi

soro-

Eurotas

pojasnjujejo, v občinski

ne

direktor-

v

bo

okoljsko

Pinterja,

podjetju

teli,

Kako jo nameravajo doseči,

bilo

besedah Alek-

gljivosti

nanjo

Pritožbo

navalo

lani izdal odločbo o

novembra

je

lotili
ni

če to

jevega namestnika v
dnem

Boutique Portorose

sploh

se

Po

sandra

je sledila pritožba

v bližini hotela

Mirjana

so

urejanja kampa,

je lotilo urejanja
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zakaj

In

Celju,

Boutique

Evropo

in

Portorose,
Celeio.

Slišati

je,

da je

podjetje

hišk tržilo

in oddajalo

“Mobilne

hiške so

tržimo

jih in

niso

namestitvenih

Eurotas

in

turizem

po izdani

deponirane na
v uporabi.

enot si

osem

dodatna

ne

omenjeni

Z ureditvijo

lokaciji,

ne

statusa dodatnih
ponudbo,

nazadnje zagotoviti

delovna

mobilnih

inšpektorjevi odločbi.

želimo oplemenititi

graditi konkurenčnost in
poslovanje

Eurotas

tudi

mesta,”

nad-

stabilno

odgovarjajo

v

hotelih.
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V podjetju

hoteli

Eurotas

pravijo,

da so

�

hiške

sm

na lokacijL Kot je razvidno

z naše

hiške natančno
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kjer so bile.
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Prvi ukrepi še niso zadostni
V gospodarstvu pozdravljajo interventne ukrepe vlade

koronavirusa,

Kranj

evrov za reševanje težav z

Šubic

Simon

-

Državni zbor je na

četrtkovi

izredni seji

potr-

dil paket interventnih zako-

li-

kvidnostjo, upada povprašeizpada

vanja,

proizvodnje,

dobave

motene

pri inve-

in

ramo temeljito pripraviti na

poletne mesece, saj bo

tako

rat prav

plače,

vati

tak-

treba izplače-

in imeti

regres

nega poslovanja in vso poslovno škodo, ki bo nastala.
Trenutne razmere so spremenile delovanje in pogled

ki naj bi gospodarstvu

sticijah, tudi v obliki zavaro-

pomagali lažje prebroditi iz-

vanj in refinanciranja kredi-

poravnane prispevke državi. V prvi vrsti pričakujemo

vi

redne razmere zaradi epide-

tov, najetih pri bankah. Pre-

ukrepe, ki bodo olajšali pre-

bo več

mostitev izrednih razmer

in ljudje

nov,

mije

covid-19.

Med sprejeti-

ko Slovenskega podjetniškesklada bo

podjetjem

in

s

čakanjem na delo. V veliko

zato tudi po umirit-

na svet,

gospodarstvo

razmer

nili.

ne

enako. Tudi družba
se

bomo spremetudi za psi-

Gre namreč

mi ukrepi je med drugim pomoč delodajalcem, ki bodo

ga

zagotavljanju li-

hološko-socialno krizo, ki bo

zaradi

okvirno na voljo 115 milijonov evrov za odpravo likvi-

kvidnosti bodo ukrepi na področju odloga obveznosti iz

imela vpliv na počutje, vede-

dnostnih krčev, za zavarova-

naslova kreditnih pogojev in

spremembe in vidike je tre-

jim bo povrnila 40 odstotkov izplačanega nado-

nje bančnih kreditov za nove

prispevkov,« je dejal Matjaž

ba upoštevati pri definiranju

investicije in za financiranje

Čemažar,

predsednik upra-

ukrepov s strani države,« pa

mestila plače, ki

obratnih sredstev.

ve Domel

pomanjkanja

naro-

čil delavce napotili na začasno čakanje na domu. Država

v višini

je

samostojnim

podjetnikom

pomoč pri

zbornici

Takšno nadomestilo pripa-

nje

da tudi delavcem, ki

pričakujejo še bistveno bolj

v enem mesecu, nikakor ne

celovite rešitve. »Pomoč se

bodo zadostni, saj bo treba

jim je

v tem primeru država povr-

nila

celoten

delodajalcem

Slovenije

doseda-

ukrepe pozdravljajo,

in

to

znesek. Samozaposlenim se

kreditov,«

ne

ampak

smer,

če

se

sta-

v

milijar-

namesto

zamikov obvezno-

v obliki

sti (plačil

dajatev ipd.) pod-

Med

poudarjajo.

jetja

kratkoročno

bo odložilo plačilo socialnih

da bo

ma razbremeniti vsaj plačila

prispevkov za naslednje

država v celoti prevzela breme plač delavcev vseh pod-

Marjan Pogačnik, glavni di-

mesece,

tri

ki jih bodo morali

poravnati do 31. marca
Med pomembnejše

2022.

inter-

jetij,

samostojnih podjetni-

»Trenutno

se

ukvarjamo

predvsem s tem, kako ohra-

nost enoletnega odloga plači-

la obveznosti posojilojemal-

Vlada

vati naše zaveze do kupcev.

ca,

ki zaradi poslovnih razlo-

gov, povezanih

mi virusa,

s

posledica-

ne more

odplače-

že

napoveduje

To je najbolj zanesljiv način,

vala predlog za način in viši-

da bomo še naprej normal-

ukrepe,

no povračila plač v podjetjih,
so morala zaradi epidemi-

ki jim
je bilo z državnim odlokom

ki

onemogočeno

niti poslovanje.

vati

posojila.

Tistim,

poslovanje,

njati poslovanje in izpolnje-

saj bo obliko-

nove

je v celoti ali deloma preki-

Določila bo

no

izplačevali plače in ohra-

njali delovna mesta. Seveda
je

vsaka pomoč države do-

brodošla, vendar pa ima tudi

kot so gostilne in restavracije, pa bodo morale banke pro-
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V obrtni zbornici pričakujejo, da bo država v celoti prevzela breme plač delavcev vseh
podjetij, samostojnih podjetnikov in samozaposlenih, ki jim je prepovedano opravljanje
dejavnosti. Medtem sindikati vlado pozivajo k zaprtju vseh gradbišč in proizvodnje
gradbenega materiala v času epidemije.

/ Foto: Gorazd Kav«
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Iščejo investitorja za gradnjo večstanovanjske stavbe
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Marina
Vrbnjak,
23. 3.
2020

Marina Vrbnjak

Na tretji izredni seji so se zbrali z namenom potrditve Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko
sosesko v Apačah. Foto Marina Vrbnjak

Aktualno

Odstopila je svetnica Mateja Kofalt
Občinski svet v Apačah je zasedal na svoji tretji izredni seji, ki jo je župan Andrej Steyer sklical zaradi sprejema
sprememb v prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko v Apačah. Tokrat so se zbrali v manjši zasedbi, ker je
petindvajsetega februarja svojo odstopno izjavo kot občinska svetnica podala Mateja Kofalt, z obrazložitvijo, da odstopa
zaradi osebnih razlogov.
Iščejo investitorja
Ker so v stanovanjski soseski v bližini vrtca Apače do leta 2019 prodali vsa zemljišča za individualno stanovanjsko
gradnjo, je župan Steyer julija 2019 sprejel sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za stanovanjsko sosesko v Apačah. Podjetje Urbis je pripravilo izhodišča in
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kasneje osnutek OPPN, v času njegove javne razgrnitve pa so prejeli več pripomb. Izražena so bila predvsem
nasprotovanja gradnji večstanovanjskih zgradb oziroma podani predlogi, da se predvidi samo individualna gradnja.
Kot je na občinski seji obrazložil župan Steyer, v občini primanjkuje stanovanj, manjka pa tudi gradbenih površin, zato že
s prvotnim odlokom predvidena gradnja dveh večstanovanjskih stavb ostaja. Del območja so tudi razširili in namenili
gradnji individualnih stavb z večjo površino gradbenih parcel, ena izmed parcel pa bo namenjena gradnji zgoščene
individualne gradnje. Svetnik Branko Hedl je ob tem povedal, da so na odboru za okolje in prostor obravnavali
spremembo OPPN in podali predlog, da bi večstanovanjsko stavbo gradili v bližini že obstoječega bloka. »OPPN nam
daje podlago, kaj se lahko na tem prostoru dela. To ne pomeni, da bomo mi sami določali prioriteto gradnje, ker mi sami
ne bomo investitor. Mi iščemo investitorja, ki bi bil pri nas pripravljen zgraditi večstanovanjsko stavbo in zato moramo
pustiti odprte možnosti, da se investitor odloči, kje in kako bo gradil,« je ob tem povedal župan in pojasnil, da trenutno
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vrisana večstanovanjska stavba omogoča maksimalno dvanajst stanovanj. Občinski svetniki so odlok soglasno potrdili.

Marina Vrbnjak

Joži Primožiču so soglasno podali pozitivno mnenje k imenovanju za direktorja ZD
Gornja Radgona za naslednja štiri leta. Foto Marina Vrbnjak

Potrdili so direktorja ZD Gornja Radgona
Občinske seje se je udeležil tudi direktor Zdravstvenega doma Gornja Radgona, Joža Primožič, ki je svetnikom
predstavil program za zdravstveni dom in vizijo za zdravstveno postajo Apače. Svetniki so mu soglasno podali pozitivno
soglasje k imenovanju za direktorja ZD Gornja Radgona za naslednja štiri leta.
S sklepom pa so na seji za nadomestnega člana nadzornega odbora Občine Apače potrdili Silvo Vračko. Decembra so
namreč prejeli odstopno izjavo člana Darka Anželja, zaradi česar je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja objavila javni poziv za podajo predlogov za imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta. Prejeli so
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dva predloga, in sicer je občinski odbor Desus predlagal Silvo Vračko, občinski odbor SDS pa Andreja Plohla. Komisija
je občinskemu svetu v potrditev predlagala Silvo Vračko, ki so jo s petimi glasovi za, tremi proti in dvema zadržanima
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potrdili.
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GOSPODARSTVO, PONEDELJEK, 23. MAREC 2020 GRAYLING D.O.O.

Podjetje PlanRadar je zbralo 30 milijonov evrov
Investicija je namenjena strateški širitvi na devet novih tržišč in krepitvi poslovanja
Dunaj / Ljubljana, 23. marec 2020 – Podjetje PlanRadar, ki je razvilo napredno aplikacijo specializirano za
digitalno dokumentacijo ter komunikacijo v gradbenem in nepremičninskem sektorju, je v financiranju serije A
zbralo 30 milijonov evrov sredstev, namenjenih za napredne digitalne transformacije v gradbenem ter
nepremičninskem sektorju.
Zahvaljujoč prednostim aplikacije PlanRadar so uporabniki v Evropi privarčevali več kot 500 milijonov evrov in
več kot sedem ur administrativnega časa na teden. Z omenjeno investicijo pa bo podjetje nadaljevalo uspešno
rast tudi na novih tržiščih: v Avstraliji, Dubaju, Franciji, Italiji, Rusiji, Španiji in na Nizozemskem, Poljskem ter
Švedskem. Podjetje ocenjuje pridobitev 8.000 novih uporabnikov v letu 2020.
Insight Partners, eden največjih vlagateljev v programsko opremo na svetu, je skupaj z e ventures in obstoječimi
vlagatelji Cavalry Ventures, Berliner Volksbank Ventures in aws Gründerfonds izvedlo prvi krog investicij, ki
prihaja v pravem trenutku, ko padec produktivnosti globalne industrije, vredne 10 milijard ameriških dolarjev,
vpliva na rast sektorja. Medtem ko številna poročila kažejo, da v kolikor se sektor v prihodnosti ustrezno
modernizira, lahko ustvarimo do 1,6 milijarde ameriških dolarjev dodane vrednosti.
»PlanRadar je zanesljiv partner pri preoblikovanju gradbenega in nepremičninskega sektorja, saj zagotavlja
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

kakovostno gradnjo ter dokončanje nalog brez zakasnitev ali prekoračitev proračuna. Naše naložbe poudarjajo
zaupanje v tehnologijo PlanRadar in ponosni smo, da podpiramo njihov razvoj ter nadaljnjo globalno širitev,« je
dejal Thomas Krane, direktor podjetja Insight Partners.
»Svoje delo smo posvetili digitalizaciji gradbeništva in sektorju upravljanja nepremičnin, ki sta še vedno precej
vezana na papirno poslovanje in ne sprejemata digitalnih komunikacij. Naložbe uglednih vlagateljev so resničen
pokazatelj vrednosti sprememb, ki jih PlanRadar prinaša,« je dejal Sander Van de Rijdt, izvršni direktor in
soustanovitelj podjetja PlanRadar. In dodal: »Naša misija je preoblikovanje gradbeništva in sektorja upravljanja
nepremičnin po vsem svetu.«
»Preteklo leto je bilo za podjetje PlanRadar zelo uspešno. In z novo investicijo želimo nadaljevati ta trend tudi v
prihodnosti. Načrtujemo tehnološke inovacije in rast, našim uporabnikom bomo ponudili še dodatne prednosti pri
uporabi aplikacije PlanRadar ter naredili bomo odločne korake naprej v razumevanju nujnosti uporabe digitalnih
tehnologij v gradbeništvu ter na področju upravljanja nepremičnin. Naša aplikacija odgovarja na dve največji oviri
na gradbiščih – jezik in starost delavcev. Zato je sedaj velik potencial za osvojitev digitalnih tehnologij,« je dejal
Ibrahim Imam, član predsedstva uprave in soustanovitelj podjetja PlanRadar ter dodal: »Skupaj z našimi
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partnerji, Insight Partners, e.ventures ter z našimi obstoječimi vlagatelji, smo našli optimalne predpostavke, kako
pospešiti rast in PlanRadar pozicionirali kot nov globalni standard na področju komunikacij in dokumentiranja v
gradbeni industriji ter na področju upravljanja nepremičnin.«
O aplikaciji PlanRadar
PlanRadar je oblačna SaaS rešitev za gradbene in nepremičninske projekte, ki zagotavlja dostop do trenutnih
načrtov, dokumentov, terminov in kontaktov. Omogoča tudi enostavno dodeljevanje nalog in komunikacijo v
realnem času. Zaradi tega, uporabniki PlanRadar rešitve v povprečju prihranijo 7 ur na teden - približno 18 %
svojega delovnega časa. Programsko opremo PlanRadar danes uporablja več kot 6.000 naročnikov iz 43 držav
in beleži 25.000 izvedenih projektov dnevno.
Za več informacij obiščite spletno stran in preizkusite demo verzijo PlanRadar platforme.
Pripis k naslovni fotografiji (z leve proti desni) soustanovitelji podjetja PlanRadar: Clemens Hammerl, Ibrahim
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Imam, Domagoj Dolinsek, Sander van de Rijdt in Constantin Köck

26

23.03.2020

Si24.news

Ponedeljek

Država: Slovenija

Kazalo
11:40

1/4

https://si24.news/2020/03/23/podjetje-planradar-je...

Splošno

Podjetje PlanRadar je zbralo 30
milijonov evrov v financiranju serije A
zbralo

Foto: soustanovitelji podjetja PlanRadar

Investicija je namenjena strateški širitvi na devet novih tržišč in krepitvi poslovanja na obstoječih
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tržiščih

Dunaj / Ljubljana, 23. marec 2020 – Podjetje PlanRadar, ki je razvilo napredno aplikacijo
specializirano za digitalno dokumentacijo ter komunikacijo v gradbenem in nepremičninskem sektorju,
je v financiranju serije A zbralo 30 milijonov evrov sredstev, namenjenih za napredne digitalne
transformacije v gradbenem ter nepremičninskem sektorju.
Zahvaljujoč prednostim aplikacije PlanRadar so uporabniki v Evropi privarčevali več kot 500 milijonov
evrov in več kot sedem ur administrativnega časa na teden. Z omenjeno investicijo pa bo podjetje
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nadaljevalo uspešno rast tudi na novih tržiščih: v Avstraliji, Dubaju, Franciji, Italiji, Rusiji, Španiji in na
Nizozemskem, Poljskem ter Švedskem. Podjetje ocenjuje pridobitev 8.000 novih uporabnikov v letu
2020.
Insight Partners, eden največjih vlagateljev v programsko opremo na svetu, je skupaj z e ventures in
obstoječimi vlagatelji Cavalry Ventures, Berliner Volksbank Ventures in aws Gründerfonds izvedlo prvi
krog investicij, ki prihaja v pravem trenutku, ko padec produktivnosti globalne industrije, vredne 10
milijard ameriških dolarjev, vpliva na rast sektorja. Medtem ko številna poročila kažejo, da v kolikor se
sektor v prihodnosti ustrezno modernizira, lahko ustvarimo do 1,6 milijarde ameriških dolarjev dodane
vrednosti.
»PlanRadar je zanesljiv partner pri preoblikovanju gradbenega in nepremičninskega sektorja, saj
zagotavlja kakovostno gradnjo ter dokončanje nalog brez zakasnitev ali prekoračitev proračuna. Naše
naložbe poudarjajo zaupanje v tehnologijo PlanRadar in ponosni smo, da podpiramo njihov razvoj ter
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nadaljnjo globalno širitev,« je dejal Thomas Krane, direktor podjetja Insight Partners.
»Svoje delo smo posvetili digitalizaciji gradbeništva in sektorju upravljanja nepremičnin, ki sta še
vedno precej vezana na papirno poslovanje in ne sprejemata digitalnih komunikacij. Naložbe uglednih
vlagateljev so resničen pokazatelj vrednosti sprememb, ki jih PlanRadar prinaša,« je dejal Sander Van
de Rijdt, izvršni direktor in soustanovitelj podjetja PlanRadar. In dodal: »Naša misija je preoblikovanje
gradbeništva in sektorja upravljanja nepremičnin po vsem svetu.«
»Preteklo leto je bilo za podjetje PlanRadar zelo uspešno. In z novo investicijo želimo nadaljevati ta
trend tudi v prihodnosti. Načrtujemo tehnološke inovacije in rast, našim uporabnikom bomo ponudili še
dodatne prednosti pri uporabi aplikacije PlanRadar ter naredili bomo odločne korake naprej v
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razumevanju nujnosti uporabe digitalnih tehnologij v gradbeništvu ter na področju upravljanja
nepremičnin. Naša aplikacija odgovarja na dve največji oviri na gradbiščih – jezik in starost delavcev.
Zato je sedaj velik potencial za osvojitev digitalnih tehnologij,« je dejal Ibrahim Imam, član predsedstva
uprave in soustanovitelj podjetja PlanRadar ter dodal: »Skupaj z našimi partnerji, Insight Partners,
e.ventures ter z našimi obstoječimi vlagatelji, smo našli optimalne predpostavke, kako pospešiti rast in
PlanRadar pozicionirali kot nov globalni standard na področju komunikacij in dokumentiranja v
gradbeni industriji ter na področju upravljanja nepremičnin.«

###
O aplikaciji PlanRadar
PlanRadar je oblačna SaaS rešitev za gradbene in nepremičninske projekte, ki zagotavlja dostop do
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trenutnih načrtov, dokumentov, terminov in kontaktov. Omogoča tudi enostavno dodeljevanje nalog in
komunikacijo v realnem času. Zaradi tega, uporabniki PlanRadar rešitve v povprečju prihranijo 7 ur na
teden – približno 18 % svojega delovnega časa. Programsko opremo PlanRadar danes uporablja več kot
6.000 naročnikov iz 43 držav in beleži 25.000 izvedenih projektov dnevno.
Za več informacij obiščite www.planradar.com/sl/ in preizkusite demo verzijo PlanRadar
platforme tukaj.
Kontakt za medije:
Grayling d.o.o.
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Korona kriza
utegne biti hujša
od krize v letu
2009

Svet kapitala
23. marec 2020
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Vabljeni na spletno predavanje, ki ga organizira Ekonomska
fakulteta Univerze v Ljubljani. FOTO: Roman Šipič.

Spletno predavanje dr. Jožeta P.
Damijana o posledicah
koronavirusa za slovensko
gospodarstvo.
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Vprašanje ni več, ali bo koronavirus povzročil novo
ekonomsko recesijo, ampak zgolj še, kako globoka bo.
Nemški proizvajalci avtomobilov, ki veljajo za steber
evropskega gospodarstva, so zaprli svoje obrate.
Ekonomisti nemškega gospodarskega inštitut Ifw iz Kiela
so ocenili, da bi se lahko nemški BDP letos skrčil za do
devet odstotkov. Če se bodo razmere izboljšale do konca
aprila, pa za 4,5-odstotkov. Na svetovni ravni bi zaradi
koronavirusa zgolj v sektorju turizem brez zaposlitve
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ostalo 50 milijonov ljudi.
Ekonomisti Goldman Sachsa so v petkovi napovedi dejali,
da bo v drugem četrtletju zaradi koronavirusa zabeležen
24-odstotni padec ameriškega BDP-ja, na letni ravni pa za
3,8 odstotka. Banka tudi pričakuje, da se bo brezposelnost
povečala na 9 odstotkov.
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Kaj pa v Sloveniji?
»Negativni učinki korona krize na gospodarstvo v Sloveniji
utegnejo imeti hujše posledice, kot so bile v času prejšnje
krize 2009. Če bo kriza blažja (in bi se končala do maja
letos) naj bi BDP letos upadel za več kot 6 odstotkov, kar
je primerljivo z izpadom BDP leta 2009 (-6.8 odstotkov).
Vendar pa, če se bo kriza glede omejevanja širitve virusa
vlekla dlje časa in če odziv ekonomskih politik ne bo
ustrezen, bo imela ta kriza bistveno večje negativne
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učinke. V primeru podaljšanja krize do konca leta 2020 naj
bi BDP letos upadel za 14 odstotkov ali več odstotkov,«
ocenjuje slovenski ekonomist dr. Jože P. Damijan.
Jutri, torej v torek 24. marca ob 15. uri, Ekonomska
fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju z uredništvom
Sveta kapitala organizirala spletno predavanje dr. Jožeta P.
Damijana. Avtor je pred dnevi objavil simulacije glede
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učinkov korona krize na slovenski BDP.
»Drastični ukrepi z zaprtjem meja, z osebno karanteno
večine ljudi in z zaprtjem večine podjetij v industriji,
gradbeništvu, trgovini, turizmu in gostinstvu bodo v
najblažjem scenariju odnesli polovico običajne proizvodnje
v marcu in aprilu ter vsaj četrtino v maju. Največji padec
dodane vrednosti bodo utrpele industrijska proizvodnja,
gradbeništvo ter dejavnosti trgovine, prometa ter
gostinstva in turizma – in sicer naj bi se letošnja dodana
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vrednost glede na siceršnjo zmanjšala v razponu med
najmanj eno desetino in eno četrtino. Odziv ekonomskih
politik mora biti bliskovit, program ukrepov pa finančno
zajeten. Pomembno je predvsem ohraniti pri življenju
podjetja in ohraniti delovna mesta. Glede na velikost šoka
(možnost padca BDP celo do 15%), mora slovenska vlada
pripraviti ukrepe in likvidna sredstva v proračunu v obsegu
okrog 15% BDP. Glede na slovenski BDP v lanskem letu to
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pomeni, da mora imeti na razpolago vsaj 7.5 milijard evrov
likvidnih sredstev," med drugim meni omenjeni ekonomist.
Vabljeni na njegovo spletno predavanje v torek 24.
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marca ob 15. uri na tej povezavi.
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Koronavirus: V Avstriji se dnevno v
povprečju zapre do 5000 delovnih mest.

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

Objavil/a V Fokusu, dne 2020-03-23 ob 07:18:14

Na avstrijskem Koroškem so v soboto
potrdili prvo smrtno žrtev zaradi novega
koronavirusa. Gre za 65-letnega bolnika, ki je
v soboto umrl v bolnišnici v Celovcu, je
danes na novinarski konferenci povedal
koroški deželni glavar Peter Kaiser. Število
okuženih v Avstriji je medtem preseglo
3000. Največ okuženih je na Tirolskem (626)
in v Zgornji Avstriji (606), poroča avstrijska
tiskovna agencija APA. Avstrijski minister za
zdravje Rudolf Anschober je ocenil, da
strogi ukrepi zoper širjenje novega
koronavirusa že začenjajo delovati, in to
teden in pol po tem, ko je vlada začela z
omejitvami gibanja ljudi.
Avstrijski Kronen Zeitung je na svojem portalu
objavil, da je za korona kriza (od ponedeljka do
četrtka) do sedaj v Avstriji terjala 97.500 izgub
zaposlitve. Največ novo prijavljenih na AMS je s
področja turizma (tretjina), sledi gradbeništvo,
nato ostale panoge. Že pred časom so objavili,
da pričakujejo dnevno rast brezposelnosti v
višini od 3.000 do 5.000 delavcev na dan.
Koliko Slovencev je ostalo brez zaposlitve?
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To vprašanje smo naslovili na Maria Fekonjo,
predsednika Sindikata delavcev migrantov
Slovenije. Po podatkih Statistik Austria je v letu
2019 bilo v Avstriji zaposlenih 4,4 mio ljudi.
Nekje v sredini leta je po neuradnih podatkih
tam na delu bilo 25.000 Slovencev, kar
predstavlja slabih 0,6%. Po laičnem izračunu, ki
temelji na upoštevanju podobnega gibanja
aktivno zaposlenih in številu odpovedanih
delovnih razmerij, se številka giblje nekje okrog
600 brezposelnih Slovencev. Kar je pa glede na
odziv delavcev pri sindikatu in prijavi v FB
skupino, dokaj realna številka.

"Številka seveda ni pretirano visoka," pravi
Fekonja, "glede na število vseh zaposlenih
Slovencev v Avstriji, vendar moramo upoštevati,
da gre za obdobje prvih štirih dni, kriza še niti
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približno ni na vrhuncu, pomemben pa je tudi
podatek, da je v teh prvih dneh avstrijski AMS
zabeležil že 18.000 prijav podjetij, ki so zaprosili
za subvencioniranje iz naslova ukrepa
skrajševanja delovnega časa. To pomeni, da
delavci teh podjetij v večini ne delajo več,
njihova delovna razmerja se vzdržujejo zgolj iz
subvencij."
Ukrep skrajševanja delovnega časa je bil v
Avstriji sprejet za dobo treh mesecev z
možnostjo podaljšanja, v koliko bi tako
zahtevala dalj časa trajajoča kriza. S
poglabljanjem in daljšanjem krize, bo verjetno
država premislila, kako dolgo bo lahko, v
kakšnem obsegu bo lahko in koga še bo lahko
financirala.
Kot iz primera mask, ki stojijo na
nemškem letališču in namigovanja, da bi
država Nemčija v izrednih razmerah
tovrstno robo lahko zasegla, se kaže
(ne)solidarnost Evropskih držav in slika
o evropski skupnosti kot družini vse bolj
bledi, tako se tudi v tem primeru lahko
pokaže egoizem Avstrije, ki bi
eventuelno subvencionirala delovna
razmerja le njihovih državljanov.
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"Močno upam, da se pri tem motim, saj bo v
nasprotnem na slovenskem Zavodu za
zaposlovanje lahko že čez 3 mesece dodatnih
25.000 brezposelnih oseb, ki ne bodo imele
pravic ne v Avstriji, niti v Sloveniji. Bojim se, da
se bodo takrat odnosi med delavci migranti in
državo, močno poslabšali," dodaja Fekonja.
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Ob tem pa izrazi upanje, da so zgoraj navedene
številke zadosten razlog za državo, da končno
prične urejati statuse delavcev migrantov in
njihovo problematiko.
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Shell z novo "tiho" hidravlično
tekočino
21.03.2020 | 15:50

Shell je predstavil novo hidravlično tekočino, za katero trdi,
da lahko zmanjša hrup mobilne hidravlike v gradbeništvu za
do 5,5 %.

Britansko-nizozemski naftno-plinski gigant je sredi marca 2020
trgu predstavil svojo novo tekočino Tellus S4 VE in napovedal,
da bi lahko tudi povečal produktivnost za 6 % in zmanjšal izgubo
41

Mineral-revija.si
Država: Slovenija

22.03.2020
Nedelja
Kazalo

22:28
https://www.mineral-revija.si/3568/Shell-z-novo-ti...

2/2

energije iz hidravličnih črpalk za do 21 %. Shell je dejal, da
njegova tekočina, proizvedena iz zemeljskega plina, izboljša
oksidacijsko stabilnost in poveča življenjsko dobo opreme, hkrati
pa pomaga ohranjati največjo učinkovitost. Poleg zmanjšanja
hrupa tekočina Tellus, izboljša tudi mazanje, ki lahko pomaga
tudi pri zmanjšanju ogljičnega odtisa opreme. Shell raziskuje
tekočo tehnologijo že 45 let in je dejal, da je njihov GTL (plin v
tekočino) postopek - z uporabo zemeljskega plina za ustvarjanje
sintetičnih baznih olj osrčje hidravlične tekočine - korenit korak
naprej. Drew Swinton, tehnični direktor za Shell Lubricants,
Velika Britanija in Irska, je dejal, da je tekočina "idealna za
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gradbena podjetja, ki potrebujejo najvišje možne standarde
učinkovitosti, trajnosti in zmanjšanja hrupa."
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Svetovni dan voda
23.03.2020 | 15:49

Ob svetovnem dnevu voda, ki ga je kot vsako leto
zaznamovali 22. marca, strokovnjaki z ljubljanske Fakultete za
gradbeništvo in geodezijo poudarjajo pomen trajnostnega in
interdisciplinarnega upravljanja vodnih virov ter predlagajo
rešitve za zagotavljanje vzdržnega razvoja v povezavi z
vodami v Sloveniji.
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Ob svetovnem dnevu voda, ki ga je kot vsako leto zaznamovali 22.
marca, strokovnjaki z ljubljanske Fakultete za gradbeništvo in
geodezijo poudarjajo pomen trajnostnega in interdisciplinarnega
upravljanja vodnih virov ter predlagajo rešitve za zagotavljanje
vzdržnega razvoja v povezavi z vodami v Sloveniji. Slovenija je po
vodnem bogastvu v vrhu evropskih držav, saj imamo 17 tisoč
kubičnih metrov vode na prebivalca, kar je manj le od Švice in
Norveške. Vendar smo po izkoristku s 70 zadrževalniki z
zmogljivostjo 280 milijonov kubičnih metrov med zadnjimi v Evropi.
Zaradi podnebnih sprememb, največje posledice bodo vidne v
poletnih mesecih, bi se morali usmeriti v zadrževanje vodnih
količin. Docent na ljubljanski Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

dr. Andrej Kryžanowski že dolga leta opozarja, da v Sloveniji na
vododeficitarnih jugozahodu in vzhodu države ni pravega posluha
za zadrževanje vode za potrebe oskrbe s pitno vodo in namakanje.
Brez gradnje akumulacije oskrba v prihodnje ne bo mogoča.
Pristop do voda mora biti globalen in mora prek nacionalnih in
regionalnih ravni povezati vse odgovorne posameznike, kar
poudarja tudi študijski program univerzitetnega in magistrskega
študija vodarstva in okoljskega inženirstva, ki poteka na tej
fakulteti. Vsaka država mora v okviru lastne suverenosti vlagati v
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samooskrbo s človeškimi viri, energijo, hrano in vodo. Dekan
ljubljanske Fakultete za gradbeništvo in geodezijo dr. Matjaž Mikoš
poudarja, da urejanje voda zahteva dolgoročno trajnostno
delovanje. Pomembni so znanja in sodelovanje med znanstvenimi
in strokovnimi disciplinami ter gospodarskimi in družbenimi
dejavnostmi. Upokojeni profesor na tej fakulteti, dolgoletni
predsednik nacionalnega odbora za Mednarodni hidrološki
program UNESCO in član Biroja IHP v Parizu dr. Mitja Brilly pa
poudarja, da moramo vodo upoštevati kot javno dobrino v vseh
oblikah, saj je od nje odvisnih tudi 78 odstotkov delovnih mest. Za
vodo morajo skrbeti mednarodne ustanove, odločanje pa mora biti
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javno in demokratično na vseh ravneh.

45

