Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 24. 11. 2020
Število objav: 20
Internet: 15
Radio: 1
Televizija: 1
Tisk: 3
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 20
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

Promocija Slovenije na tujih trgih bo v prihodnje še bolj pomembna

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...teden že uspešno odvil. V ponedeljek, 23. 11. 2020, je webinar na temo Možnosti sodelovanja med slovenskimi in
turškimi podjetji na področju investicij in gradbeništva, na katerem so predstavljene možnosti sodelovanja pri večjih
gradbenih projektih, izkušnje tujih investitorjev, analiza cen stanovanj in konkretni projekti...

Naslov

Slovaški Corwin v prestolnici začel pripravo projekta gradnje poslovne stavbe ob Vilharjevi

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 23. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...cesti po Corwinovih napovedih črpal iz skandinavske tradicije "trajnostne, tople in človeku prijazne arhitekture". Pri
tem bodo sodelovali s slovenskim inženirsko-projektivnim podjetjem Elea IC. Zgradba na Vilharjevi bo podolgovate
oblike in bo sestavljena iz petih nadstropij, pod zemljo pa bosta še dve etaži. Med nadstropja...

Naslov

Mariborski svetniki podprli akcijski načrt toplotne oskrbe

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Notranja politika; 23. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...sežigalnice ne bi izpeljali ali pa bo za ravnanje z blatom sprejeta drugačna strategija. Mestni svet je danes tudi
dokončno potrdil koncesijski akt za gradnjo garažne hiše pod pomožnim nogometnim igriščem v športnem parku
Ljudski vrt. Temu sledi javni razpis za izbor najugodnejšega zasebnega ponudnika, ki bi...

Naslov

Vladne obljube namesto proračunskega denarja

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 11. 2020

Avtor

Tomaž Klipšteter

Teme

Gradbeništvo, graditev

...se je županom Sašo Arsenovičem in mu izrekel podporo za nekatere ključne razvojne projekte v mestu, za katere v
proračunu prej ni zagotovil sredstev. GRADNJA Tomaž Klipšteter 23. november 2020 06:15 23. november 2020 6:15
Po obisku mariborske in murskosoboške bolnišnice se je Janez Janša (drugi z leve) v soboto...

Naslov

Rezervacije za nova stanovanja že prihodnje leto

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 11. 2020

Avtor

Petra Mlakar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ko je Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) lani vendarle našla ustreznega kupca za stavbno zemljišče,
investitor napoveduje, da se bo prva faza gradnje soseske, ki se bo imenovala Kranjska iskra, začela predvidoma čez
dve leti. Cene stanovanj še niso oblikovali »Iskraemeco v projekt ni vključen neposredno,...
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Naslov

Bo na Gačah zimsko sezono reševala poletna?

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 11. 2020

Avtor

Dragana Stanković

Teme

Gradbeništvo, graditev

...možnosti, bi bili povsem polni,« poletno sezono povzema Koprivnik. Po brezpotjih Kočevskega roga Ob tem kot prvo
večjo prihodnjo naložbo izpostavlja gradnjo namestitvenih kapacitet. Po besedah semiške županje Polone Kambič je
prostor, kjer bi gradili, trenutno v lasti občine, dobila pa ga je od sklada kmetijskih...

Naslov

Da bi v službo prihajali na kolesih

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 11. 2020

Avtor

Ambrož Sardoč

Teme

Gradbeništvo, graditev

...končnih postajališč na progah mestnega avtobusa, že stoji postajališče za novi sistem izposoje koles. Gradnja nove
poti je ocenjena na skoraj 228.000 evrov, slaba 202 tisočaka, torej ne toliko manj, pa naj bi stala gradnja pol krajše
steze ob vrtojbenski cesti. Tudi v tem primeru bo poleg nove asfaltne površine urejeno...

Naslov

Namesto parka bo zrasla stanovanjska soseska

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 11. 2020

Avtor

Nataša Hlaj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odločali o razveljavitvi prostorskega načrta za ureditev centralnega parka Koper, ki so ga sprejeli v času županovanja
Borisa Popoviča in prepoveduje gradnjo na zemljišču med sodiščem in nakupovalnim središčem. Obenem bodo
podajali tudi soglasje k sporazumu, ki ga je občina sredi meseca sklenila z lastniki tamkajšnjih...

Naslov

Po kakšnem scenariju bomo delali načrte?

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 23. 11. 2020

Avtor

Tanja Smrekar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...svežnja EU in nedavne Janševe podpore Madžarski prek pisma evropskim voditeljem)? Bo šel denar, če ga bomo
vendarle dobili, za gradnjo cest, za digitalizacijo, energetiko? Bo služilo gradbeništvo? Bo posledično več zaposlenih,
bodo obrtniki dobili posel, bo turizem vnovič zagnal motorje po dolgi suši z ljudmi, željnimi zabave...

Naslov

Zdravko Počivalšek poziva gradbena podjetja k digitalizaciji

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 23. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Počivalšek poziva gradbena podjetja k digitalizaciji 14 min Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko
Počivalšek je na konferenci Biznis & trendi v gradbeništvu izpostavil, da so slovenska gradbena podjetja odporna na
krizo, saj je ena redkih panog, ki tudi v času koronakrize deluje skoraj povsem normalno. Vendar...

3

Internet
Zaporedna št.
11

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
12

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
13

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
14

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
15

Povzetek

Naslov

Valetin Hajdinjak, Dars in Gregor Ficko GZS o tujih izvajalcih

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 23. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Valetin Hajdinjak, Dars in Gregor Ficko GZS o tujih izvajalcih 28 sek Na okrogli mizi konference Biznis & trendi v
gradbeništvu sta direktor Darsa Valentin Hajdinjak in Gregor Ficko, direktor Zbornice gradbeništva in industrije
gradbenega materiala glede tujih izvajalcev povedala naslednje. Valentin Hajdinjak, Dars: "Trenutno...

Naslov

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec: "Aneksov ne bo!"

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 23. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec: "Aneksov ne bo!" 24 min Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je na
konferenci Biznis in trendi v gradbeništvu povedal, da bo Slovenija upoštevala priporočila Evropske unije pri oddaji del
za javne projekte, s čimer bodo podjetja iz tretjih držav težje pridobila...

Naslov

Denarja za prometno infrastrukturo več kot kdaj prej

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 23. 11. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Denarja za prometno infrastrukturo več kot kdaj prej Več iz teme. Obveščaj me o novih člankih: ministrstvo za...
dodaj infrastruktura dodaj gradbeništvo dodaj javna naročila dodaj Jože P. Damijan dodaj Čas branja: 5 min SHRANI 0
23.11.2020 18:16 Dopolnjeno: 23.11.2020 18:39 Osrednja tema konference...

Naslov

(intervju, 1. del) Zahodnjaki da ne znajo graditi nukleark? Ko pogledaš od blizu, ni povsem
tako

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 23. 11. 2020

Avtor

Borut Hočevar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dodaj ELEKTRARNE dodaj Velika Britanija dodaj elektrika dodaj energetika dodaj Čas branja: 6 min SHRANI 0
23.11.2020 23:55 Ko govorimo o gradnji jedrskih elektrarn v Evropi, večinoma omenjamo projekte, kjer imajo težave,
doživljajo zamude in podražitve. Podrobnejši pogled pa pokaže precej drugačno...

Naslov

Madžarska na drugem tiru

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Pisma bralcev; 24. 11. 2020

Avtor

N. T.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 47 cm2

...Madžarska na drugem tiru Spet smo priča poskusom vključevanja Madžarske v gradnjo drugega tira in delovanje
Luke Koper. Kot beremo, velika večina državljanov Slovenije tega vztrajanja in tudi pogojev za to ne odobrava oziroma
razume...

4

Radio
Zaporedna št.
16

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
17

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
18

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
19

Naslov

Plazenje tal v Gradišču nad Prvačino

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Danes do 13-ih; 23. 11. 2020

Avtor

Valter Pregelj

Teme

Gradbeništvo, graditev

13:13

Trajanje: 3 min

...Biaggio. ANDREJ BIAGGIO (poveljnik Štaba civilne zaščite Mestne občine Nova Gorica) Za razpoke na hišah gre
predvsem zaradi drugih zadev, kot je slaba gradnja, gradnja brez temeljev, zatekanje voda. VALTER PREGELJ
(novinar) Projekti za ureditev kanalizacije so narejeni, kdaj bodo uresničeni ni znano, dodaja Dalibor...

Naslov

Zmotne predpostavke vladne pobude

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Poslovni Dnevnik; 24. 11. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 568 cm2

...politiko in s katero naj bi začrtala izhodišča za pogajanja z Madžarsko, ki bi z vložkom 200 milijonov evrov vstopila v
družbo 2TDK in sodelovala pri gradnji drugega tira, odpira številne dileme. Slovenija bi v zameno med drugim
pomagala Madžarski pridobiti 30.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče na koncesijskem...

Naslov

Denarja za prometno infrastrukturo več kot kdaj prej

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Dogodki in ozadja; 24. 11. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 673 cm2

...Denaija za prometno infrastrukturo več kot kdaj prej Osrednja tema konference Biznis & trendi v gradbeništvu je
napoved velikih investicij v javno infrastrukturo in kako dodano vrednost iz gradnje teh projektov zadržati doma, a
VASILIJ KRIVEC I vasilijJcrivec@finance.si Na letošnji konferenci Biznis & trendi...

Naslov

Jože P. Damijan je vse prej kot KUL: Kršil je načelo integritete, so ugotovili pri etični
komisiji ljubljanske EF, kamor ga je prijavila kar dekanja Tekavčičeva (SD)

Medij

Skandal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 23. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

...Ljubljana, Publikum, za denar, ki mu je kapnil na zasebni račun mimo javne fakultete, ki jima z ženo daje plačo,
naredil študijo, v kateri je ugotovil, da je gradnja novega terminala na Aerodromu finančno neupravičena. Tekavčičeva,
sicer vplivna članica stranke SD, pa mu je takrat stopila na prste, ker je študijo,...

Televizija

Naslov

Digitalna konferenca KUL

Medij

NOVA 24 TV, Slovenija

Rubrika, Datum

Tema dneva; 23. 11. 2020

Avtor

Luka Svetina

Teme

Gradbeništvo, graditev

Zaporedna št.
20

Povzetek

21:30

Trajanje: 7 min

...Ogromno rešitev smo danes slišali za Slovenijo, če bi Kul dejansko prišel na oblast, a ukinitev dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja, ureditev zdravstva, gradnja domov za ostarele, vse to od strank, ki so bile na oblasti.
ALJUŠ PERTINAČ (politični analitik) Ja mislim sej zmerom je lažje iz opozicije, ne. Naštevat...
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Predstavitvena informacija

Promocija Slovenije na tujih trgih bo v prihodnje še bolj
pomembna

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

Tuje neposredne investicije so pomemben dejavnik gospodarske rasti države, saj zagotavljajo njeno konkurenčnost in
učinkovitost.

Odpri galerijo
V Slovenijo si želimo privabiti družbeno odgovorna in trajnostno naravnana tuja podjetja. Foto: arhiv SPIRIT Slovenija
Promo Delo
23.11.2020 ob 14:45
23.11.2020 ob 14:55
Promo Delo
23.11.2020 ob 14:45
23.11.2020 ob 14:55
Poslušajte
Čas branja: 9:51 min.
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Delite
Po podatkih Banke Slovenije v zadnjih 30 letih vrednost tujih investicij v naši državi narašča, kar lahko pripišemo
stabilnosti poslovnega okolja in makroekonomskih kazalnikov, spodbudnemu poslovno-investicijskemu okolju, pravnemu
redu in urejeni zakonodaji na tem področju. Znaten delež pa k temu prispevajo tudi aktivnosti, ki jih za promocijo in
privabljanje tujih investitorjev izvaja javna agencija SPIRIT Slovenija.
Agencija tudi v času epidemije covida-19 skrbi za aktivno promocijo Slovenije kot zelene, ustvarjalne in pametne
investicijske lokacije na tujih trgih.

Privabiti družbeno odgovorne investitorje
Tuje investitorje zanima bližina nekaterih potencialnih kupcev, urejeno poslovno okolje, usposobljenost delovne sile,
visoka delovna morala, tehnološka tradicija in druge prednosti, ki lahko pripomorejo k uspešni izvedbi projekta, in vse to
Slovenija ima. »V Slovenijo si želimo privabiti družbeno odgovorna in trajnostno naravnana tuja podjetja z investicijskimi
projekti z višjo dodano vrednostjo, ki bodo prispevala k dvigu kompetenc naše delovne sile, pozitivno vplivala na
inovativnost in tehnološki razvoj ter prispevala k enakomernemu regionalnemu razvoju,« pravijo pri SPIRIT Slovenija.

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

DACH, Italija, ZDA in Japonska so prioritetni trgi
Zato se je država že pred časom usmerila na privabljanje tujih neposrednih investicij manjših in srednje velikih podjetij iz
držav, ki so naši prioritetni trgi. Vlada je sprejela akcijski načrt za internacionalizacijo slovenskega gospodarstva in tujih
neposrednih investicij Mednarodni izzivi 2019–2020. V njem so identificirani naslednji prioritetni trgi za tuje investicije:
DACH (Nemčija, Avstrija, Švica), Italija, ZDA in Japonska. Na teh trgih SPIRIT Slovenija izvaja različne aktivnosti za
promocijo Slovenije kot investicijske destinacije in slovenskega poslovno-investicijskega okolja.

SPIRIT Slovenija aktivno privablja tuje investitorje
Zaradi pandemije covida-19 je agencija izvajanje svojih aktivnosti prilagodila spremenjenim razmeram. Ker zaradi
trenutne situacije številni investicijski dogodki, poslovne konference in druga srečanja v tujini niso možni, jih agencija
pripravlja in izvaja v digitalni obliki. Za nosilce slovenskih investicijskih projektov in potencialne tuje investitorje
pripravlja več serij spletnih seminarjev (webinarjev) z različnimi vsebinami, intenzivno pa potekajo tudi priprave
na spletno investicijsko konferenco, ki bo decembra.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

SPIRIT Slovenija izvaja vrsto spletnih seminarjev (webinarjev) z različnimi vsebinami za tuje investitorje. Foto:
AdobeStock.com
Prva serija webinarjev je bila namenjena nosilcem investicijskih projektov v Sloveniji, ki želijo pridobiti tujega
investitorja. Na prvem webinarju so se gledalci seznanili z razvojnimi fazami investicijskega projekta – identifikacijo,
predstavitvijo in izpeljavo, na drugem s pripravo vrhunske predstavitve projekta, ki bo prepričala vsakega investitorja, in
na tretjem o tem, kako digitalizacijo izkoristiti za predstavitev investicijskega projekta. Webinarji so doživeli odličen odziv,
saj si jih je skupaj ogledalo skoraj 300 gledalcev.

E-mobilnost, zdravstvo, zelene rešitve in inovacije
Predstavitvi slovenskega gospodarstva in podjetij ter njihovih dosežkov in rešitev na različnih področjih je namenjena
druga serija webinarjev. Prvi na temo e-mobilnosti z naslovom: Slovenske trajnostne mobilne rešitve za cestni,
zračni in morski prometse začne v četrtek, 26. 11. 2020, ob 10. uri. Drugi bo v sredo, 2. 12. 2020, ob 10. uri na
temo Slovenske vrhunske rešitve na zdravstvenem področju, v četrtek, 3. 12. 2020, prav tako ob 10. uri, pa bo
webinar z naslovom Slovenske zelene rešitve za prehod v krožno gospodarstvo. Serijo bo zaključil webinar na
temo Inovativna Slovenija. Slovenska ustvarjalnost in inovacijski zmagovalci 2020, ki bo v četrtek, 10. 12. 2020, ob
10. uri.

Za investitorje iz Turčije in slovenske ponudnike projektov
Serijo treh webinarjev za slovenske ponudnike investicijskih projektov in turške investitorje SPIRIT Slovenija pripravlja
skupaj s Slovensko-turškim poslovnim klubom Slotur. Prvi na temo Investicijske priložnosti v Sloveniji in možnosti za
sodelovanje med Turčijo in Slovenijo se je prejšnji teden že uspešno odvil. V ponedeljek, 23. 11. 2020, je webinar na
temo Možnosti sodelovanja med slovenskimi in turškimi podjetji na področju investicij in gradbeništva, na
katerem so predstavljene možnosti sodelovanja pri večjih gradbenih projektih, izkušnje tujih investitorjev, analiza cen
stanovanj in konkretni projekti na področju gradnje. Zadnji pa bo v četrtek, 26. 11. 2020, na temo Konkretne ponudbe
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

za sodelovanje slovenskih in turških podjetij, na katerem bodo turškim poslovnežem predstavljene tudi možnosti za
pridobivanje ugodnih povratnih in nepovratnih sredstev pri poslovanju v Sloveniji.

Promocija Slovenije v tujini kot primerne lokacije za investicijo bo v prihodnje še bolj pomembna. Foto: AdobeStock
Spletna investicijska konferenca: turizem, gradbeništvo in inovacije
Agencija zadnja leta zaznava povečan interes japonskih podjetij za investiranje v Slovenijo, zato je v začetku julija
izpeljala prvo spletno investicijsko konferenco, ki je bila namenjena japonskim podjetjem, zainteresiranim za
investicije v države srednje in vzhodne Evrope. Dogodek je uspel in navdušil japonske poslovneže, zato po njegovem
vzoru agencija 9. 12. 2020 ob 10. uripripravlja spletno investicijsko konferenco z naslovom Slovenija: Stabilnost –
priložnost za rast v spreminjajočih se časih, ki je namenjena potencialnim tujim investitorjem in tudi slovenskim
ponudnikom investicijskih projektov.
Konferenca bo zastavljena v treh sklopih, ki bodo obravnavali turizem, gradbeništvo in inovacije. Turizem bo
predstavljen kot pomembna gospodarska panoga z multiplikativnim učinkom, v kateri so številne investicijske priložnosti,
kot denimo turistični resorti, hoteli, gradovi … Izpostavljene bodo priložnosti v gradbeništvu, ki ima v zadnjih letih
stalno rast, kar Slovenijo uvršča med države EU z največjo rastjo gradbenih del na letni ravni. Osvetlili bodo
tudi inovativne rešitve slovenskih podjetij, saj je Slovenija vodilna med državami srednje in vzhodne Evrope po številu
skritih prvakov (t. i. hidden champions), zelo uspešnih inovativnih malih in srednje velikih podjetij.
Vsi omenjeni spletni webinarji in investicijska konferenca so v angleškem jeziku. Več o njih je/bo na voljo na spletni strani
agencije, namenjeni tujim investitorjem www.investslovenia.org.

Spletni katalog investicijskih projektov v državi
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Sicer pa je agencija zasnovala sistem za menedžment investicijskih priložnosti, v katerem so vsi deležniki
investicijskega ekosistema v državi med seboj povezani in imajo dostop do ažurnih informacij. V okviru tega je
vzpostavila tudi centralno bazo in digitalni katalog investicijskih priložnosti, digitalno orodje, ki omogoča
centralizirano zbiranje aktualnih podatkov o investicijskih priložnostih po vsej Sloveniji.

Podpora, izobraževanje in nagrade za obstoječe tuje investitorje

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

Na SPIRIT Slovenija pa skrbijo tudi za že dejavne tuje investitorje in jih podpirajo pri njihovi nadaljnji rasti in razvoju v
slovenskem poslovnem okolju. V ta namen so zasnovali program Nadaljnja rast in razvoj podjetij s tujim in mešanim
kapitalom, ki temelji na podjetniškem pristopu in individualni obravnavi ter konkretni pomoči pri težavah, s katerimi se
soočajo pri poslovanju. V okviru programa vsako leto pripravijo tudi raziskovalno srečanje voditeljev podjetij s tujim
in mešanim kapitalom, kjer jim ponudijo strokovne izobraževalne vsebine.

Najboljši tuji investitorji, prejemniki FDI Award Slovenija 2019. Foto: Mediaspeed/Vid Rotar.
Že tradicionalno pa najboljšim tujim investitorjem v Sloveniji SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo podeljujeta nagrade – FDI Award Slovenia. S podelitvijo priznanj najboljšim tujim podjetjem, ki so
bistveno prispevala k razvoju slovenskega gospodarstva, želijo ovrednotiti izjemne prispevke tujih investitorjev v
slovenskem poslovnem okolju in njihov vpliv na slovensko gospodarstvo. Letos bo podelitev potekala virtualno sredi
decembra.
Našteto je le del aktivnosti, ki jih agencija izvaja za privabljanje tujih investitorjev.

Slovenija vse bolj prepoznavna
Na SPIRIT Slovenija pričakujejo, da se bo zanimanje za investiranje v Slovenijo v prihodnjih letih povečalo, saj si podjetja
iz razvitih držav prizadevajo za krajšanje svojih nabavnih verig in se zato ozirajo tudi po bližjih lokacijah, kamor sodi tudi
Slovenija. Po drugi strani pa tudi zaznavajo, da podjetja z bolj oddaljenih trgov našo državo vse bolj prepoznavajo kot
izvrstno vstopno točko na evropski trg.
Ker pa je zaradi pandemije covida-19, ki je upočasnila investicijske tokove, v prihodnjem obdobju pričakovati zadržanost
pri odločanju za investiranje, bodo vse aktivnosti, ki jih za privabljanje tujih investitorjev izvaja SPIRIT Slovenija, še toliko
bolj pomembne.
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Vse aktualne informacije za tuje investitorje so na voljo na www.investslovenia.org.
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Slovaški Corwin v prestolnici začel pripravo
projekta gradnje poslovne stavbe ob Vilharjevi
Slovaška družba za razvoj nepremičninskih projektov Corwin, pod okriljem katere v ljubljanski Šiški že gradijo
stanovanjsko sosesko Kvartet, je v prestolnici kljub trenutnim negotovim gospodarskim razmeram začela pripravo
projekta gradnje poslovne stavbe ob Vilharjevi cesti. V podjetju obljubljajo, da bo ta najbolj zelena v Sloveniji.
Corwin je v Sloveniji prisoten tri leta, njihov prvi velik projekt pa je 45 milijonov evrov vredna gradnja stanovanjske
soseske Kvartet poleg Celovških dvorov in trgovskega središča Aleja. Gradnja kompleksa štirih 15-nadstropnih stolpnic je
stekla avgusta.
Iz podjetja so danes sporočili, da bodo kljub negotovim razmeram na trgu svoj portfelj nepremičninskih projektov v
Ljubljani razširili. Konec 2019 so od Družbe za upravljanje terjatev bank kupili zemljišče ob Vilharjevi cesti in napovedali
gradnjo edinstvene poslovne stavbe, ki se bo potegovala za certifikat LEED Platinum, namenjen odstotku najbolj
trajnostnih stavb na svetu.
Pripravo projekta so zdaj začeli. Ob tem se v družbi zavedajo, da so razmere, ki spremljajo epidemijo covida-19,
neugodne za posel in da številna podjetja zapuščajo poslovne prostore ter se usmerjajo v delo na daljavo. Kljub temu pa
so prepričani, da bo poslovna zgradba na trgu dobro sprejeta, predvsem zaradi edinstvenega pristopa, ki ga
napovedujejo.
"Poleg odlične lokacije v središču mesta, prepoznavnosti in dostopnosti je naš novi projekt izjemen tudi zaradi poudarka
na zdravju in dobrem počutju uporabnikov," je v sporočilu za javnost zapisal direktor družbe Corwin SI Michal Maco.

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

Pri tem je navedel izkušnje s projektom poslovnega kompleksa Einpark v Bratislavi, ki ga je zasnoval slovenski
arhitekturni biro Ofis in se prav tako ponaša s certifikatom LEED Platinum. Tam po Macovih besedah v času, ko številne
poslovne zgradbe izgubljajo najemnike, Einpark pridobiva čedalje več najemnikov, med njimi tudi mednarodne
korporacije.
Konceptualno rešitev za projekt na Vilharjevi bo po napovedih družbe ustvaril danski arhitekturni biro Schmidt Hammer
Lassen. Med njihovimi bolj razpoznavnimi projekti so prizidek danske kraljeve knjižnice v Koebenhavnu, imenovan Črni
diamant, startup kompleks Frederiksberg v danski prestolnici, koncertni, kongresni in hotelski kompleks Malmö Live v tem
mestu na jugu Švedske, knjižnica univerze Curtin v avstralskem Perthu ter večfunkcijski Vanke Times Center v Pekingu.
Omenjeni danski biro bo pri projektu na Vilharjevi cesti po Corwinovih napovedih črpal iz skandinavske tradicije
"trajnostne, tople in človeku prijazne arhitekture". Pri tem bodo sodelovali s slovenskim inženirsko-projektivnim podjetjem
Elea IC.
Zgradba na Vilharjevi bo podolgovate oblike in bo sestavljena iz petih nadstropij, pod zemljo pa bosta še dve etaži. Med
nadstropja bodo umeščeni zeleni atriji, uporabniki pa bodo imeli tudi dostop do zelenih zunanjih površin. Pritličje bo
namenjeno javno dostopnim dejavnostim. Polovica strešnih površin bo namenjena proizvodnji fotovoltaične energije,
druga polovica pa bo ozelenjena in opremljena za športne in rekreacijske dejavnosti.
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Mariborski svetniki podprli akcijski načrt
toplotne oskrbe
Mariborski mestni svetniki so se na današnji seji, ki je prvič doslej zaradi epidemioloških razmer potekala preko spleta, v
prvi obravnavi seznanili z akcijskim načrtom trajnostne oskrbe mesta s toploto, ki ga je pripravila Energetika Maribor. Ob
tem so naredili še prvi korak za načrt Energetike o predelavi odpadnega blata v gradbeni kompozit.
Akcijski načrt, ki ga je na seji predstavil direktor Energetike Alan Perc, predvideva čim večjo samooskrbnost mesta tudi
na področju oskrbe s toploto iz sistema daljinskega ogrevanja. V podjetju to nameravajo doseči z načrtovano širitvijo
vročevodnega omrežja in priključevanjem novih objektov do leta 2030, s čimer bi dosegli več kot 60-odstotno
samozadostnost.
Kot je povedal Perc, nameravajo do leta 2025 z daljinskim ogrevanjem oskrbeti večino javnih stavb ter večstanovanjskih
in poslovnih objektov na levem bregu Drave in zgraditi večjo visokotemperaturno toplotno črpalko ob kopališču Pristan, ki
bi izkoriščala vodni potencial reke.
V naslednjih nekaj letih bodo nato širitev sistema prioritetno nadaljevali na območje Pobrežja, med leti 2025 in 2027 pa
načrtujejo tudi izgradnjo objekta za termično predelavo odpadkov. Z njim bodo rešili problematiko kopičenja odpadkov,
hkrati pa tudi odstranjevanja blata iz centralne čistilne naprave ter dolgoročno obvladovali tudi nenadzorovano rast cen
omenjenih storitev. Kot predvideva načrt, je mogoče slednje znižati za najmanj petino.
Večina svetnikov je pripravljeno gradivo pohvalila, med redkimi, ki je imel pomisleke, je bil svetnik SMS Zelenih Slovenije
Igor Jurišič, ki je dejal, da bi akcijski načrt morali do drugega branja uskladiti z veljavno strategijo prehoda Maribora v
krožno gospodarstvo, iz katere izhaja, da mesto ne želi odlagališča odpadkov, prav tako pa ne sežigalnice.

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

Perc je na njegove pomisleke odgovoril, da je bila strategija spisana v času prejšnje mestne uprave leta 2017, ko so bile
razmere povsem drugačne in so imeli na občini velike načrte s sortirnico. Ker se načrti o velikih količinah sortiranih
odpadkov iz vse države niso uresničili, je danes jasno, da cilji tega projekta niso izpolnjeni in najverjetneje nikoli ne bodo.
Hkrati je leta 2018 prišlo do popoldne zaustavitve izvoza evropskih smeti v tretje države, česar si v času izdelave
strategije ni predstavljal nihče. Veljavno strategijo je pripravil občinski Inštitut Wcycle, ki pa medtem že pripravlja njeno
novelacijo, je še poudaril.
Del akcijskega načrta je tudi skupni projekt mestne občine in Energetike Maribor za reševanje pereče problematike
ravnanja z blatom v mestu, regiji in na ravni države. Danes so potrdili dokument identifikacije investicijskega projekta
(DIIP), z uresničitvijo projekta pa bi hkrati rešili problematiko do načrtovane izgradnje sežigalnice. Med možnimi
lokacijami omenjajo Dogoše, predvsem ob čistilni napravi, pa tudi Pobrežje.
Zaprtje madžarskega trga za uvoz odpadnega blata, kamor je do prve tretjine letošnjega leta potovalo tudi mariborsko
odpadno blato iz tamkajšnje čistilne naprave, je močno spremenilo cene prevzema tega odpadka.
Z investicijo v sežigalnico pa bo mesto dolgoročno rešilo problematiko odpadkov in blata, a gre za dolgoročne načrte,
zato je po zamislih Energetike v vmesnem času treba izpeljati projekt, ki bo zagotovil srednjeročno rešitev, morda tudi
dolgoročno, če projekta sežigalnice ne bi izpeljali ali pa bo za ravnanje z blatom sprejeta drugačna strategija.
Mestni svet je danes tudi dokončno potrdil koncesijski akt za gradnjo garažne hiše pod pomožnim nogometnim igriščem v
športnem parku Ljudski vrt. Temu sledi javni razpis za izbor najugodnejšega zasebnega ponudnika, ki bi se lotil gradnje,
rok za izvedbo investicije pa je predvidoma med leti 2023 in 2025. Po idejni skici je na tem območju predvidena garažna
hiša z 1300 parkirnimi mesti ter nogometnim igriščem na strehi, k temu pa bi dodali še poslovne in stanovanjske prostore.
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Vladne obljube namesto proračunskega denarja
dnevnik.si/1042943878/lokalno/stajerska-koroska-in-prekmurje/vladne-obljube-namesto-proracunskega-denarja
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V soboto zvečer se je v Mariboru mudil predsednik vlade Janez Janša. Sestal se
je županom Sašo Arsenovičem in mu izrekel podporo za nekatere ključne
razvojne projekte v mestu, za katere v proračunu prej ni zagotovil sredstev.

Po obisku mariborske in murskosoboške bolnišnice se je Janez Janša (drugi z leve) v soboto zvečer
sestal še z mariborskim županom Sašo Arsenovičem (drugi z desne). Razpravljala sta tudi o tem,
kako bi država sofinancirala ključne razvojne projekte mesta. (Foto: MOM)
Negativno je odmeval razplet nedavne proračunske seje, v katerem vlada ni zagotovila niti evra za
štiri ključne razvojne naložbe mesta Maribor. Državna oblast si zdaj prizadeva sanirati slabo javno
podobo. Če je mariborskim projektom najprej podelila finančno košarico, zdaj ne skopari z
neformalnimi širokogrudnimi obljubami.
Predsednik vlade Janez Janša je bil v soboto v Murski Soboti. Sestal se je z vodstvom tamkajšnje
splošne bolnišnice, na poti nazaj se je sestal še z vodstvom UKC Maribor. Preden se je vrnil domov,
se je še nenapovedano sestal z županom Maribora Sašo Arsenovičem. Sestanka so se udeležili še
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podžupan Samo Peter Medved, poslanec SDS Dejan Kaloh, predsednik sveta UKC Jože Šabeder ter
mestni svetnik SDS Alen Filipovič.
Moška družba je med drugim razpravljala o financiranju projektov Mestne občine Maribor. »Premier
je potrdil dogovor o financiranju, ki sta ga v petek sprejela minister za kulturo Vasko Simoniti in
mariborski župan,« so ponoči sporočili iz Arsenovičevega kabineta in izrazili zadovoljstvo, ker
namerava Janša z ministrsko ekipo januarja obiskati drugo največje slovensko mesto.
Ali je župan nenapovedanemu večernemu gostu namenil tudi kakšno pikro, ni znano. Dva dni prej je
bil namreč še slabe volje. Da je razočaran, je javno potožil, ker vlada ni našla posluha za Maribor.
Opozicija je pogorela z amandmaji za gradnjo Centra Rotovž, nove tezenske zdravstvene postaje, za
prenovo dvorane Tabor in dokončanje cestne obvoznice v skupni vrednosti 40 milijonov evrov. »V
pripravo projektov smo vlagali naš denar, naš čas, zato z razočaranjem ugotavljamo, da nas v
proračunu ni,« je Arsenovič dejal za Televizijo Maribor.

Simoniti obljubil polovičko

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

Še bolj kritični so bili državnozborski poslanci, ki so si aktivno prizadevali za uvrstitev naložb v
prihodnja državna proračuna. »Dokler bo imela oblast ta vlada, bomo Mariborčani drugorazredni,«
je prepričan Andrej Rajh (SAB) in dodal, da se vlada pravzaprav posmehuje Mariboru s tem, ko je
sočasno v proračunu zagotovila sedem milijonov evrov za zagon Muzeja osamosvojitve Slovenije,
izrazito političnega projekta SDS.
V petek je minister za kulturo Vasko Simoniti opravil videokonferenčni pogovor z Arsenovičem.
Prek spleta je sporočil svojo naklonjenost projektu Center Rotovž. Simoniti ne vidi ovir, da bi
ministrstvo za kulturo projektu šlo nasproti tudi v finančnem smislu, so sporočili z občine. Na
ministrstvu naj bi Center Rotovž prepoznali kot razvojni projekt. Država naj bi 24-milijonsko
naložbo sofinancirala polovično. Simoniti sicer ni razkril, kako in kdaj bo zagotovil 12 milijonov
evrov v državnem proračunu, saj njegova obljuba še ni uradno formalizirana. V mariborskem
županstvu jamčijo, da bodo svoje (finančne) obveznosti izpolnili pravočasno.
Idejna zasnova Centra Rotovž predvideva korenito prenovo srednjeveškega mestnega trga,
Mariborska knjižnica bi se z njim rešila dolgoletnih prostorskih težav, nov razstavni prostor bi dobila
Umetnostna galerija Maribor, v kompleksu bi občina uredila še manjšo kinodvorano. Začetek
gradnje občina načrtuje konec leta 2021.
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Rezervacije za nova stanovanja že prihodnje leto
dnevnik.si/1042943879/lokalno/gorenjska/rezervacije-za-nova-stanovanja-ze-prihodnje-leto
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Območja ob nakupovalnem središču v Kranju, ki je že dolga leta obdano z
ograjo, se držijo številni zapleti. Zdaj se vendarle razpletajo in kmalu naj bi tam
zraslo novo naselje Kranjska iskra. Investitorji pravijo, da se bo stanovanja dalo
rezervirati že prihodnje leto.

Na območju nekdanjih mlekarn v Kranju bodo leta 2022 začeli graditi sosesko Kranjska iskra.
Sestavljali jo bodo večstanovanjski bloki in stolpiči, živilska trgovina ter varovana stanovanja. (Foto:
Petra Mlakar)
Območje nekdanjih kranjskih mlekarn, ki ga od nakupovalnega središča Qlandia v Kranju loči zgolj
cesta, je že dolga leta zagrajeno z ograjo. A namesto da bi na njem zraslo naselje Kozolci, kot je bilo
sprva načrtovano, so se stvari zapletle. Potem ko je Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) lani
vendarle našla ustreznega kupca za stavbno zemljišče, investitor napoveduje, da se bo prva faza
gradnje soseske, ki se bo imenovala Kranjska iskra, začela predvidoma čez dve leti.
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Cene stanovanj še niso oblikovali
»Iskraemeco v projekt ni vključen neposredno, temveč prek svojega lastnika,« poudarja Smilja
Dolgan Paternoster, vodja strateškega marketinga v Iskraemecu. Družba je namreč del skupine
Elsewedy Electric z egiptovskim lastnikom. »V celotnem projektu je predvidenih 400 stanovanj.
Čeprav se bo prva faza gradnje začela predvidoma leta 2022, pa bodo lahko potencialni kupci
stanovanje rezervirali predvidoma že prihodnje leto,« opozarja naša sogovornica. Po kakšnih cenah
bodo stanovanja naprodaj, še ni znano, saj cen, kot pravi, še niso oblikovali.
»Soseska bo zasnovana kot enovit projekt z zaključeno enotno zunanjo ureditvijo. Parkiranje bo v
večjem delu podzemno,« opisuje Dolgan-Paternostrova. Stanovanjske enote bodo namenjene
različnim generacijam. »Gre za večgeneracijski koncept in med stanovanji bodo tudi oskrbovana.
Zasnovana bodo sodobno in bodo uporabnikom omogočala prilagodljivost glede na njihov življenjski
slog,« dodaja.

Bo parkirnih mest dovolj?
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Na eni od jesenskih sej kranjskega mestnega sveta, na kateri so obravnavali tudi omenjeno sosesko,
se je vnela razprava o tem, ali bo imela Kranjska iskra dovolj parkirnih mest. Sosesk s parkirno stisko
namreč v Kranju ne manjka. Hudo pomanjkanje parkirišč na primer pesti naselje Planina, nas je
opozoril predsednik tamkajšnje krajevne skupnosti Sandi Ržen. »Ljudje so pripravljeni plačati, samo
da bi svoj avtomobil lahko nekje parkirali, da bi jih parkirno mesto nekje čakalo. Sploh zdaj, ko je
večina ljudi doma, je najti parkirno mesto, ko prideš iz službe, skorajda nemogoče,« opozarja.
Kranjski arhitekt Aleš Peternel, ki je projektant kranjskega Centra trajnostne mobilnosti, pojasnjuje,
da je ob gradnji soseske Planina veljal standard 0,7 avtomobila na stanovanje, zdaj pa vsakemu
stanovanju v povprečju pripada avtomobil in pol.
In prav standard 1,5 parkirnega mesta na stanovanje naj bi upoštevali tudi pri gradnji naselja
Kranjska iskra. »Parkirnih mest bo dovolj oziroma pričakujemo celo presežek,« pravi Smilja Dolgan
Paternoster iz Iskraemeca. Enak standard za število parkirnih mest upošteva po navedbah
kranjskega župana Matjaža Rakovca tudi Stanovanjski sklad RS, ki se v Kranju loteva gradnje
stanovanjske soseske Breg ob Savi. »Ves promet bo v Kranjski iskri potekal pod zemljo, celotno
naselje bo ozelenjeno. Urejena bo infrastruktura za izposojo koles, za souporabo avtomobilov, na
voljo bo polnilnica za električne avtomobile. Investitor je sledil strategiji MO Kranj za pogostejšo
uporabo alternativnih prevoznih sredstev in ne toliko osebnih avtomobilov,« je zadovoljen Rakovec.
Mobilnostni načrt za to območje pa po njegovih besedah predvideva še postajališče javnega
potniškega prometa, do katerega bodo imeli bodoči stanovalci tri minute hoje. Župan ob tem
obljublja tudi ureditev kolesarskih poti z navezavo na obstoječe kranjsko kolesarsko omrežje.
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Bo na Gačah zimsko sezono reševala poletna?
dnevnik.si/1042943944/lokalno/dolenjska-in-bela-krajina/bo-na-gacah-zimsko-sezono-resevala-poletna

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

Kljub katastrofalni lanski zimi, ko so našteli skromnih 25 smučarskih dni, na
dolenjsko-belokranjskem smučišču Gače ne obupujejo. Še več, snujejo celo nove
“podvige”. Za seboj imajo več kot uspešno poletno sezono, in medtem ko se
pripravljajo na zimsko, že nastajajo ideje za prihodnje poletje.

Na Gačah imajo vse pripravljeno za prihajajočo zimsko sezono. Pričakujejo, da se bo začela okoli 15.
decembra. (Foto: Dragana Stanković)
V zadnji zimski sezoni so na edinem večjem dolenjsko-belokranjskem smučišču Gače v občini Semič
našteli vsega 25 smučarskih dni in 6000 smučarjev, skoraj 12.000 manj kot v sezoni 2017/2018,
medtem ko so v najboljših sezonah v preteklosti našteli tudi do 27.000 smučarjev. »Lahko bi dobro
obratovali, marca je namreč na Gačah zapadlo več kot meter snega, a je sezono žal ustavil
koronavirus. Sicer bi gotovo našteli vsaj petnajst smučarskih dni več, kot smo jih,« pojasnjuje vodja
smučišča Gače in direktor istoimenskega podjetja Borut Koprivnik.
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Smučišče na nadmorski višini od 700 do 965 metrov ponuja osem kilometrov smučarskih prog, pet
vlečnic in sedežnica pa lahko prepeljejo 5400 smučarjev na uro. Letos so morali za vse štiri vlečnice
na novo pridobiti obratovalno dovoljenje. Odkar je družba Gače leta 2017 prevzela smučišče, je med
drugim prenovila vlečnice in sedežnico, nabavila 15 snežnih topov, vrednih 300.000 evrov, letos pa
priskrbela še 80.000 evrov vreden hladilnik za vodo, potreben za zasneževanje, h kateremu jim je
Fundacija za šport primaknila 20.000 evrov.
»Tovrstno tehnologijo uporabljajo vsa večja smučišča, tudi visokogorska. Voda za zasneževanje se
namreč običajno hladi zelo dolgo. S hladilnikom pa njeno temperaturo hitro znižamo za pet do
sedem stopinj in tako lahko v eni noči naredimo bistveno več snega. Če smo lani za progo B v desetih
dneh naredili od 20 do 40 centimetrov podlage, bi je s hladilnikom lahko naredili od 50 do 70
centimetrov, s čimer bi sezono podaljšali za deset do 20 dni.«

Prva poletna sezona izjemna

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

Kot vsako leto tudi letos začetek zimske sezone pričakujejo okoli 15. decembra. Ponujajo tudi
sezonske smučarske vozovnice s tako imenovano covid garancijo – če smučišče zaradi epidemije ne
bo delovalo, se veljavnost letnih vozovnic prenese v prihodnje leto.
Na Gačah so letos prvič »izvedli« tudi poletno sezono. »Izpeljali smo jo zelo dobro, zlasti z obiskom
kolesarskih in pohodniških poti smo izjemno zadovoljni. Tako je ob lepem dnevu na Gače prišlo tudi
po 300, 400 ljudi. Konec tedna je bilo vseh dvajset električnih koles ves čas oddanih, medtem ko
smo se med tednom še malo 'lovili', saj zaradi epidemije koronavirusa nekatere aktivnosti, zlasti
predvideni team-buildingi, niso bile izpeljane. Če bi imeli nastanitvene možnosti, bi bili povsem
polni,« poletno sezono povzema Koprivnik.

Po brezpotjih Kočevskega roga
Ob tem kot prvo večjo prihodnjo naložbo izpostavlja gradnjo namestitvenih kapacitet. Po besedah
semiške županje Polone Kambič je prostor, kjer bi gradili, trenutno v lasti občine, dobila pa ga je
od sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. »Po opravljeni cenitvi bo občinski svet odločil, ali bo občina
zemljišče prodala ali pa bo šla v javno-zasebno partnerstvo. Seveda pa bomo šli podjetju Gače
naproti. Že sklep občinskega sveta nas zavezuje, da moramo napeti vse sile in pomagati razvoju
smučišča. Tega se tudi držimo,« pravi Kambičeva.
Medtem ko se na Gačah pripravljajo na zimsko sezono, pa že snujejo načrte za prihodnje poletje.
Predvsem bi radi »na polno« razvili destinacijo Kočevskega roga, tako že pripravljajo pakete aktivnih
doživetij v neokrnjeni naravi, seveda v kombinaciji z odlično kulinariko tako na Gačah kot v bližnjih
Dolenjskih Toplicah. Lani so skupaj s Planinsko zvezo Slovenije in Planinskim društvom Semič med
drugim uredili šest kolesarskih in štiri pohodniške poti v dolžini od 17 do 55 kilometrov, vse z
izhodiščem na smučišču Gače.
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Da bi v službo prihajali na kolesih
Ambrož Sardoč

Goriška

23. 11. 2020, 06.00

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

Predvidoma od prihodnjega leta se bo mogoče peljati po urejeni kolesarski stezi oziroma poti od nadvoza
vipavske hitre ceste nad Vrtojbensko cesto pri Sparu do roba naselja in do vrtojbenske obvoznice. Vsak od
obeh projektov bo stal 200.000 evrov.

Prihodnje leto bo ob hitri cesti namesto kolovoza vodila asfaltirana kolesarska steza. Foto: Leo Caharija

VRTOJBA > Občina Šempeter-Vrtojba naj bi še pred koncem leta začela graditi naslednja dva kraka kolesarskih
stez oziroma poti. Predvidoma prihodnje leto bosta urejeni 420 metrov dolga dvosmerna steza od nadvoza
vipavske hitre ceste čez glavno cesto skozi Vrtojbo do severnega roba naselja oziroma križišča s Cesto na Čuklje ter
malo manj kot kilometer dolga pot za kolesa od omenjenega nadvoza do obvoznice Vrtojbe, ki bo vodila vzdolž
hitre ceste.

Polovico bo prispeval Eko sklad
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Na občini so se pred dnevi pohvalili, da so za ta namen dobili denar Eko sklada - dobrih 266 tisočakov za obe
naložbi. Ob koncu leta naj bi odprli obe gradbišči. Pot vzdolž varovalne ograje Vrtojbenske ceste bo vodila po
zdajšnji poljski poti, ki služi tudi za dostop do kmetijskih parcel ob nasipu štiripasovnice, projekt pa poleg
asfaltirane površine predvidela ureditev odvodnjavanja, nekaj zelenih površin in postavitev urbane opreme.

Tudi lani sorodna pomoč za promet
Lani so v Šempetru zbrali nekaj čez 252.000 evrov iz EU za sorodne naložbe v prometne
površine. Znesek je šel za več zadev: kolesarsko pot na Bazari, križišče med parkiriščem
splošne bolnišnice in tistem pri športnem parku, obnovi cestišča in komunalnih napeljav na
kraku Vrtojbenske ceste ter preureditev avtobusnega postajališča v Vrtojbi.

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

“Pot bo med drugim povezala gospodarsko-poslovno cono Vrtojba in cono Brežina s centrom Šempetra in
Vrtojbo,” so pojasnili v občinski upravi. Predvsem pa bo s tem skoraj v celoti urejena kolesarska povezava od Nove
Gorice preko Šempetra in Vrtojbe do Mirna. Manjkal bo le še krak po Vrtojbenski cesti od prehoda čez železniško
progo do pošte v Šempetru, ki pa bo narejen, ko bodo prenovili ta del cestišča. In ravno pri pošti, kjer je med
drugim eno od končnih postajališč na progah mestnega avtobusa, že stoji postajališče za novi sistem izposoje
koles.
Gradnja nove poti je ocenjena na skoraj 228.000 evrov, slaba 202 tisočaka, torej ne toliko manj, pa naj bi stala
gradnja pol krajše steze ob vrtojbenski cesti. Tudi v tem primeru bo poleg nove asfaltne površine urejeno nekaj
zelenice in odvajanje deževnice.

Za redčenje prometa
“Poleg vzpostavitve pogojev za celostno načrtovanje, urejanje in upravljanje prometa je osnovni strateški cilj občine
takšna celostna prometna ureditev, ki bo zmanjšala potrebo po uporabi motornih vozil in posledično tudi težave s
parkiranjem,” pojasnjujejo v upravi občine Šempeter-Vrtojba. In z urejanjem infrastrukture v okviru novih projektov
ter s tistimi, ki so jih že naredili, želijo na občini izboljšati pogoje za kolesarje.
Namen je omogočiti varne in dostopne, med seboj povezane poti, obenem pa prebivalcem in obiskovalcem tega
območja omogočiti kakovostne pogoje bivanja.

21

23.11.2020

Primorske.si

Ponedeljek, 06:00

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.primorske.si/primorska/istra/namesto-p...

1/4

Namesto parka bo zrasla stanovanjska soseska
Nataša Hlaj

Istra

23. 11. 2020, 06.00

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

Danes bodo koprski občinski svetniki odločali o razveljavitvi prostorskega načrta za ureditev centralnega
parka Koper, ki so ga sprejeli v času županovanja Borisa Popoviča in prepoveduje gradnjo na zemljišču med
sodiščem in nakupovalnim središčem. Obenem bodo podajali tudi soglasje k sporazumu, ki ga je občina
sredi meseca sklenila z lastniki tamkajšnjih parcel.

V prihodnje bodo lahko lastniki parcel med sodiščem in nakupovalnim središčem gradili poslovno-stanovanjske objekte, saj bo občinski
svet razveljavil Popovičev odlok, ki je to prepovedoval. Foto: Zdravko Primožič/FPA

KOPER > Koprski župan Aleš Bržan je že na začetku svojega mandata napovedal, da si bo prizadeval za rešitev
godlje, ki jo je zakuhal njegov predhodnik Boris Popovič.
Spomnimo, da je po koncu zavezništva s poslovnežem Milanom Mandarićem prek občinskega sveta dosegel
spremembo prostorskih načrtov, s čimer je prej zazidljivo zemljišče v lasti “novega sovražnika” prekategoriziral v
zelene površine, na katerih je mogoče urediti zgolj park.
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19
metrov oziroma
21
metrov z mansardo bo možna gradnja objektov po sporazumu med občino in lastniki parcel

“Naš cilj je sprejeti sporazumno odločitev in parcelo nameniti temu, za kar jo je investitor tudi kupil. Če pa se bo
odločil za gradnjo, naj bo ta v sozvočju z okolico. Ne odobravamo megalomanskih objektov, temveč primerne
stavbe, ki bodo tudi smiselno ozelenjene,” je Bržan v intervjuju za naš časopis izjavil marca lani.

Tri podjetja s pobudo za razveljavitev odloka
Mandarićevo podjetje MM investicije, ki je na pogorišču projekta Toncity načrtovalo poslovno-stanovanjski objekt,
je medtem polovico zemljišča prodalo Acu Kabanici, lastniku podjetja Elta telekomunikacije iz Izole. Tudi slednji si
je zadal na tem območju zgraditi stanovanja, zato je bila tudi njemu v interesu čimprejšnja razveljavitev odloka.

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

Mandarićevo podjetje MM investicije, lastnik podjetja Elta telekomunikacije Aco Kabanica in
Pro-Rem v stečaju so lastniki približno 55.000 kvadratnih metrov velikega zemljišča.
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Aco Kabanica

Zdaj imata oba podjetnika v lasti vsak za približno 15.000 kvadratnih metrov površin nasproti soseske Koprska
vrata, medtem ko podjetje Pro-Rem v stečaju lastniško obvladuje 25.382 kvadratnih metrov veliko zemljišče
nasproti poslovnega objekta Barka.
Pobudo za razveljavitev odloka so občini poslala omenjena tri podjetja. Če bodo svetniki danes to potrdili na
občinskem svetu, bodo do sprejema občinskega prostorskega načrta (čas se izteče 31. decembra prihodnje leto)
veljala določila predhodnega odloka, ki dovoljuje gradnjo objektov.
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Kabanica: “Vsak dogovor je vedno kompromis”
Milan Mandarić si želi, da se popravi krivica, ki mu je bila storjena v času Borisa Popoviča.
“Odlok o razglasitvi parka je bil nezakonit. Česa podobnega nisem videl v civiliziranem svetu.
Storjen je bil z očitnim namenom, da se mi povzroči škoda,” pravi. Ocenjuje, da je vsak
dogovor vedno kompromis, s katerim se obe strani skušata čim bolj približati želenemu cilju.
“Zadovoljen bom, če bo odlok o parku na seji občinskega sveta končno razveljavljen in mi bo
omogočeno normalno razpolaganje z mojim zemljiščem.” V lasti ima še nekaj manj kot
polovico zemljišča na tem območju. Ga bo prodal ali obdržal za svoje projekte? Pravi, da o
konkretnih poslovnih načrtih za zdaj še ne more govoriti. “Opažam pa, da se je v zadnjih
tednih zelo povečal interes za to zemljišče, a počakajmo najprej, da občinski svet zadevo
povrne v zakonito stanje,” je še previden. Aco Kabanica je z druge strani precej
redkobeseden. “V tej fazi, ko je zadeva v postopku odločanja, menimo, da bi bilo preuranjeno
karkoli komentirati,” pravi. Dodaja, da si ogledujejo kar nekaj nepremičnin, vendar za zdaj
nobena zadeva ni v fazi, ki bi lahko pripeljala do realizacije nakupa.

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

V sporazumu določili smernice gradnje
A kot so zapisali v sporazumu, ki so ga z občino sklenili lastniki parcel, bo možna gradnja stanovanjsko-poslovnih
objektov, ki bodo lahko visoki 19 metrov, z izvedbo mansarde pa bodo lahko segali največ 21 metrov visoko.
Investitorji bodo morali zagotoviti najmanj 40 odstotkov zelenih in tlakovanih površin, urediti bodo morali park,
zasaditi drevesa, urediti peš povezave med središčem mesta in Škocjanskim zatokom, garažna hiša bo morala biti
popolnoma ali delno vkopana, za večstanovanjske stavbe pa bodo morali zagotoviti po dve parkirni mesti na
stanovanje.
Občina se v sporazumu obvezuje, da bo najkasneje do 31. marca prihodnje leto sprejela prostorske ureditve, ki
bodo izvedbo takšnih gradbenih projektov tudi omogočile. Sopodpisniki so se ob izpolnjenem pogoju odpovedali
kakršnimkoli odškodninskim in drugim zahtevkom in to ne glede na to, če bi ustavno sodišče ugodilo pobudi za
začetek ocene ustavnosti po novem razveljavljenega odloka o prostorskem načrtu, ki jo je lani vložilo Mandarićevo
podjetje.
Obenem so se tri podjetja strinjala, da do uveljavitve nove prostorske ureditve na tem območju ne bodo izvajali
gradnje niti zahtevali izdaje gradbenega dovoljenja, ne da bi upoštevali dogovorjene smernice gradnje. V primeru
kršitve zaveze bodo morali občini plačati milijon evrov visoko pogodbeno kazen.
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KOMENTAR

Po kakšnem scenariju bomo delali načrte?
Čas branja: 3 min

0
23.11.2020 15:15

Kako narediti plan za leto 2021? Kdor le še lahko, naj naredi preživetveni
načrt za nekaj mesecev.

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

TANJA SMREKAR

Več iz teme:
komentar >
Pfizer >

rezultati >
Moderna >

Petrol >
ECB >

Pozavarovalnica Sava >

Intereuropa >

Philip Lane >

»Načrta nismo dosegli ... Naredili smo rebalans plana 2020 ... Prihodki so manjši od
lani...« Takšna so sporočila po objavi devetmesečnih rezultatov borznih družb, med
drugim Petrola, Save Re (ta je sicer nekoliko izboljšala poslovanje, a prilagodila
prvotni načrt težjim okoliščinam poslovanja), Intereurope, ki so jih objavili konec
minulega tedna. Razlog je seveda korona. Česa drugega ni bilo pričakovati in omenjeni
rezultati pri vseh niti niso negativno presenečenje. Pri Petrolu so na primer vlagatelji
že takoj v ponedeljek dopoldne pozabili na precej dramatične podatke o
devetmesečnem poslovanju, ki kažejo, da so prihodki skupine glede na isto lansko
obdobje upadli za 30 odstotkov.
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Kot so tudi v koronakrizi pokazali rezultati, pa se farmacevti nimajo česa bati. Medtem
ko v koronakrizi ni toliko povpraševanja na primer po avtomobilih, logističnih storitvah,
kaj šele po potovanjih in kulturi, pa je toliko več povpraševanja po zdravilih. Če drugega
ne, pa po denimo antidepresivih. Podatki za prvo polovico leta 2020 kažejo na strmo rast
porabe antidepresivov, je poročala RTV Slovenija. Aprila je bilo izdanih za 21
odstotkov več receptov za antidepresive kot v istem mesecu lani, maja kar za 41
odstotkov. Vsekakor bolje to od recimo temu samozdravljenja slabega duševnega počutja
po drugih poteh.

Preberite tudi
Borzni trgi: Poraženci so postali zmagovalci

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

V krizah so velike priložnosti (in seveda ob tem opozorimo tudi na velika tveganja) za
vlagatelje. Kot rečeno: farmacija. V svetovnem merilu. Ta hip so vse oči uprte v izdelavo
cepiva proti COVID- 19. Kdo bo najhitreje izdelal cepivo? Katero bo boljše? Bo morda
katero polom? Cepivo bo pozdravilo svet – tudi pred osebnimi stiskami in finančnim
polomom, stečaji, brezposelnostjo. Spomnimo, pred dnevi so
iz Pfizerjain Moderne sporočili, da sta njuni cepivi skoraj 95-odstotno učinkoviti,
tokrat o svojem cepivu in učinkovitosti, ki je lahko ali 62- ali 90-odstotno, poroča
AstraZeneca. Kaj dosti pri farmacevtih ne more iti narobe. Je pa tudi res, da če gre, gre
lahko katastrofalno (zdravila, ki gredo na trg, so seveda dobro preizkušena, večji
problem med farmacevti so lahko tožbe).

Preberite tudi
Zgodilo se je: Poljska in Madžarska z vetom blokirata dokončno
potrditev 1.820-milijardnega dogovora za okrevanje EU
Politico: Marshal Tweeto piše voditeljem EU
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Posledice cepiva bodo tudi spet drugačna razmerja v gospodarstvu: katere panoge bodo,
ko bo šel svet v normalo, spet zaživele? Katere ne bodo več tako zanimive? Kam bomo
dali denar iz skladov za okrevanje, ko in če bomo do njih prišli (spomnimo na
madžarsko-poljsko blokado finančnega svežnja EU in nedavne Janševe podpore
Madžarski prek pisma evropskim voditeljem)? Bo šel denar, če ga bomo vendarle dobili,
za gradnjo cest, za digitalizacijo, energetiko? Bo služilo gradbeništvo? Bo posledično več
zaposlenih, bodo obrtniki dobili posel, bo turizem vnovič zagnal motorje po dolgi suši z
ljudmi, željnimi zabave in potovanj. Ali bodo po dolgotrajnem zaprtju turizma in drugih
panog – od gostinstva do salonov – ostali preveliki dolgovi in prehude rane za vsaj
približno okrevanje v letu 2021?
Glavni ekonomist pri Evropski centralni banki (ECB), Irec Philip Lane je
v pogovoru za francoski poslovni dnevnik Les Echos ocenil, da bodo gospodarski
učinki zdajšnje zapore javnega življenja blažji od tistih, ki smo jih na
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

evrskem območju izkusili spomladi. Kljub temu pa je treba računati, da bodo
ukrepi pustili kar nekaj škodljivih posledic in da polnega okrevanja na stanje, kot je bilo
v letu 2019, ni pričakovati pred jesenjo 2022. Upajmo, da bo tako tudi pri nas. In da je ne
bomo odnesli slabše od povprečja EU. Spomnimo, ukrepi pri nas so strožji kot v
uspešnejših članicah EU. Na primer nemški lockdown je daleč od našega. Čeprav so bari
in restavracije zaprti, vrtci, šole in trgovine, ne samo nujne, ostajajo odprti. Mnogi bodo
torej korono preživeli bolje od naših podjetnikov.
Kako torej naprej? Kako narediti plan za leto 2021? Kdor le še lahko, naj naredi
preživetveni načrt za nekaj mesecev. Naj se dogovori z banko za moratorij na posojila.
Naj Furs zaprosi za odlog ali obročno odplačevanje davčnih obveznosti, namesto da ima
dolg na davčni kartici. Ta namreč pomeni, da niti do protikoronskih ukrepov, kot so
vračila nadomestil za delavce na čakanju ali temeljni dohodek, ne bo upravičen. In – ne
nazadnje – cepivo bo. Okrevanje bo. Upamo, da kmalu tudi konec blokade in finančni
sveženj iz EU, seveda tudi za nas.
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Zdravko Počivalšek poziva gradbena podjetja k digitalizaciji
14 min

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je na
konferenci Biznis & trendi v gradbeništvu izpostavil, da so slovenska
gradbena podjetja odporna na krizo, saj je ena redkih panog, ki tudi v času
koronakrize deluje skoraj povsem normalno.
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Vendar je po Počivalškovem mnenju sedaj čas strukturnih sprememb.
Gradbeništvo se bo moralo informatizirati in vpeljati tehnologije BIM
(Building Information Modeling - digitalizacija grajenega okolja), s čimer bo
doseglo veliko prihrankov in dvignilo učinkovitost ter kakovost. "Spremeniti
oziroma dvigniti bomo morali zavest in ter tehnologije povezati v tako
imenovano industrijo 4.0, prihodnost so tudi tehnologije veriženja blokov," je
izpostavil Počivalšek.
Gradbeništvo se bo moralo po ministrovih besedah usmeriti v krožno
gospodarstvo in iz klasične gradnje preiti v višje oblike z visokim deležem
vgradnje tudi sekundarnih materialov.
Država bo po njegovih zagotovilih vzpostavila investicijam prijazno
gospodarsko okolje in program financiranja javne infrastrukture vsaj za leto
do dve vnaprej.
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Valetin Hajdinjak, Dars in Gregor Ficko GZS o tujih izvajalcih
28 sek

Na okrogli mizi konference Biznis & trendi v gradbeništvu sta
direktor Darsa Valentin Hajdinjak in Gregor Ficko, direktor Zbornice
gradbeništva in industrije gradbenega materiala glede tujih izvajalcev
povedala naslednje.
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Valentin Hajdinjak, Dars: "Trenutno smo pri gradnji druge cevi na 150
metrih, smo pred načrtom, s turškim izvajalcem smo zelo zadovoljni in bomo
projekt zaključili pravočasno."
Gregor Ficko, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala:
"Podpiramo slovensko gradbeništvo. Je, kar je. Karavanški predor gradi
turško podjetje, želimo pa si, da bi bili pogoji za pridobitev del enaki za
domača kot tuja podjetja. Podjetja iz držav zunaj EU, ki ne upoštevajo
nekaterih slovenskih določil, so v boljšem položaju kot slovenska gradbena
podjetja."
Valentin Hajdinjak, Dars: "Vse delamo po zakonodaji. Moje mnenje ni
pomembno, želim pa si, da bi več gradbenih del prevzela slovenska gradbena
podjetja, s čimer bi več dodane vrednosti in davkov ostalo v Sloveniji."
Gregor Ficko, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala:
"Slovenska gradbena podjetja so zaradi propada izgubila reference. Z
ustreznim javnim naročanjem bi morali slovenskim podjetjem omogočiti
pridobitev referenc kot so gradnja viaduktov in predorov.
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Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec: "Aneksov ne bo!"
24 min

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je na konferenci Biznis in trendi
v gradbeništvu povedal, da bo Slovenija upoštevala priporočila Evropske
unije pri oddaji del za javne projekte, s čimer bodo podjetja iz tretjih držav
težje pridobila gradbene posle. »Vendar to ne pomeni, da bodo lahko
slovenska gradbena podjetja postavljala nerazumne cene. Aneksov ne bo,« je
povedal Vrtovec in takoj nekoliko omilil svojo izjavo. Dodal je, da so aneksi v
gradbenih poslih običajni, vendar morajo biti upravičeni.
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Do konca tega leta je Vrtovec napovedal resolucijo za investicije v železniško
infrastrukturo, ki jo bodo predstavili evropskim skladom. V resoluciji bo
predvidena železniška povezava do Brnika, dvotirna železnica proti Gorenjski
in Dolenjski.
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Denarja za prometno infrastrukturo več kot
kdaj prej
Čas branja: 5 min

0
23.11.2020 18:16 Dopolnjeno: 23.11.2020 18:39

Osrednja tema konference Biznis & trendi v
gradbeništvu je napoved velikih investicij v javno
infrastrukturo in kako dodano vrednost iz gradnje iz teh
projektov zadržati doma
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Več iz teme:
ministrstvo za... >

infrastruktura >

Jože P. Damijan >

Jernej Vrtovec >

ZRS >

gradbeništvo >
Evropska unija >

javna naročila >
Zdravko Počivalšek >

Družba za avtoceste v... >

»Če namesto domačega podjetja sto milijonov evrov vreden
gradbeni projekt prevzame tuji izvajalec, v državi namesto 70
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ostane le 13 milijonov evrov,« je na letošnji konferenci Biznis &
trendi v gradbeništvu poudaril makroekonomist Jože P.
Damijan, ki je dodal, da s tem tuji ponudnik iz Slovenije v svoj
domicil prelije velik del dodane vrednosti in tudi davkov.
To je mogoče v tem hipu še posebno pomembno, saj je minister za
infrastrukturo Jernej Vrtovec na konferenci napovedal kar 1,66
milijarde evrov sredstev za investicije v prometno infrastrukturo v
prihodnjem letu. Največji delež bo šel v skladu z evropskimi
smernicami trajne mobilnosti za železnice, Vrtovec pa je pri tem
poudaril multiplikativne učinke, pri čemer je po njegovem mnenju
pomembno, da dodana vrednost, ki se ustvari z javnim domačim
denarjema, doma tudi ostane. »To pa ne pomeni, da bomo sprejeli
nerazumno dražje ponudbe domačih gradbincev,« je zatrdil Jernej
Vrtovec in dodal, da aneksov ne bo oziroma bodo sprejeli le tiste, ki
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

bodo upravičeni. In tu nastane glavna dilema. Kako graditi projekte
po optimalni vrednosti, ne da bi dela oddajali gradbenim podjetjem
iz drugih držav, in kako za infrastrukturne projekte zagotoviti
ravno prav javnega denarja.
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Foto: Jernej Lasič

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec na letošnji
3. konferenci Biznis & trendi v gradbeništvu

Kaj pomeni zlato pravilo
Zlato pravilo pomeni petletni drsni načrt investiranja v javne
projekte. Država ob visoki konjunkturi ohladi povpraševanje in ga
ogreje v obdobjih nižjih gospodarskih aktivnosti. S tem na eni
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strani prepreči pregrevanje v tej panogi, kar pripelje do previsokih
cen gradbenih del in gradbenega materiala, na drugi strani pa z
večjim povpraševanjem zagotavlja normalno poslovanje gradbenih
podjetij.
Makroekonomist in kandidat za mandatarja levo usmerjene
Koalicije ustavnega loka Jože P. Damijan je v glavnem panelu na
konferenci Bizniz & trendi v gradbeništvu povedal, da uveljavitev
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zlatega pravila še ne zagotavlja novih delovnih mest in nemotenega
poslovanja. Zato je treba urediti tudi trg gradbeništva v Sloveniji in
zagotoviti enake prakse javnega naročanja, kot veljajo v
državah Evropske unije.
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Zdravko Počivalšek stavi na digitalizacijo
gradbeništva
»Država bo vzpostavila do investicij prijazno
gospodarsko okolje in program financiranja javne
infrastrukture vsaj za leto do dve vnaprej,« je na
konferenci Biznis & trendi v gradbeništvu povedal
minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
Zdravko Počivalšek. Gradbeništvo se bo moralo
digitalizirati in vpeljati tehnologije BIM (Building
Information Modeling - digitalizacija grajenega
okolja), s čimer bo doseglo veliko prihrankov in
dvignilo učinkovitost ter kakovost. »Spremeniti
oziroma dvigniti bomo morali zavest in tehnologije
povezati v tako imenovano industrijo 4.0, prihodnost
so tudi tehnologije veriženja blokov,« je dodal
Počivalšek. Gradbeništvo se bo moralo po
ministrovih besedah usmeriti v krožno gospodarstvo
in iz klasične gradnje preiti v višje oblike z velikim
deležem vgradnje tudi sekundarnih materialov.

Padci in rasti so v gradbeništvu bolj strmi od
povprečja
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Damijan je poudaril veliko nihajnost obsega gradbenih del od leta
2004 do 2019. Tako je po podatkih Statističnega urada
Republike Slovenije obseg gradbenih del od leta 2004 zrasel z
1,7 milijarde evrov na nevzdržne 3,7 milijarde leta 2008, ko so cene
presegle vsako razumno raven. Že v naslednjem letu je upadel na
2,7 milijarde in z malenkostno rastjo v letih 2014 in 2015 (1,7
milijarde) najnižjo točko dosegel pred štirimi leti, ki je bil obseg
gradbenih del vreden slabe 1,5 milijarde evrov. V tem obdobju je,
ne le na račun nižjih vrednosti opravljenih del, propadla večina
slovenske gradbene operative. Nato je obseg gradbenih del spet
rasel do lani, ko so bila ta dela vredna 2,4 milijarde evrov, kar je
raven, primerljiva z letom 2006 in 2010.
V tem obdobju se je obseg gradbenih del najbolj spreminjal v
gradnji stanovanjskih stavb, najbolj stabilna pa so bila naročila v
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prometu, energetiki in komunikacijah. Značilnost gradbene
panoge, v Sloveniji je približno polovica opravljenih gradbenih del
opravljenih na visokih objektih, druga polovica pa na
infrastrukturnih projektih, je v tem, da je dinamika gradbenih del
precej bolj volatilna od dinamike povprečja gospodarskih
aktivnosti, ko lahko padci oziroma rasti v gradbeništvu dosegajo
trikratnike povprečja iz gospodarstva. Po recesiji gradbeništvo
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okreva z dve- do triletnim zamikom, saj povpraševanje zasebnega
sektorja in fizičnih oseb zraste šele takrat.

Projekcije kažejo, da je denarja dovolj
Damijan je povedal, da bi z zlatim investicijskim pravilom
stabilizirali predvsem gradnjo cest in železnic ter s tem tudi
gradbeno panogo. Investirali bi javni naročniki, kot so Dars in
ministrstvo za infrastrukturo ter infrastrukturni sklad. Bistvo je, da
bi se tega, praviloma petletnega načrta vpleteni akterji strogo
držali.
In za kakšne vrednosti gre? Jože P. Damijan pravi, da je bila od leta
2004 do lani povprečna vrednost gradbenih del v slovenskem BDP
5,5-odstotna. Približno polovica investicij prihaja iz zasebnega
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

sektorja, polovica od države, tako se z državnim denarjem za
gradbeništvo ustvari 2,75 BDP. Za leto 2020 po Damijanovih
izračunih to prinese okoli 1,15 milijarde evrov. Projekcije kažejo, da
je tega denarja dovolj, saj se bo po načrtih od letos do leta 2022 na
leto za te projekte namenilo od 1,5 do 2,1 milijarde evrov državnega
denarja.

Kako se porazdeli denar
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Drugo vprašanje pa je, kdo bo projekte gradil. Bodo to domača ali
tuja gradbena podjetja? Jože P. Damijan je v svojem predavanju
poudaril, da tretjina učinka ostane gradbeništvu, dve tretjini pa
preostalemu gospodarstvu. Dobra polovica gre za porabo materiala
in storitev, slabo tretjino pomeni domača dodana vrednost,
desetina se prelije v uvoz, dva odstotka pa gresta za neto davke. Pri
strukturi dodane vrednosti slovenske gradbene panoge ostane 70
odstotkov dodane vrednosti doma, 30 odstotkov pa se prelije v
izvoz. Če je izbran tuji izvajalec, se aktivnost domačih dobaviteljev
zmanjša za četrtino, pri stomilijonskem projektu domači delavci
izgubijo 38 milijonov evrov, domača podjetja pa 16 milijonov
dobička in amortizacije, država izgubi tudi del davkov. Tako se
pokaže, da veliki državni vložki nimajo pozitivnih učinkov na
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slovensko gradbeno panogo.

S socialnim dumpingom do konkurenčne
prednosti
Jože P. Damijan je opozoril še na socialni dumping. Če tuje
podjetje delavcem izplača za 30 odstotkov nižje plače od plač, ki jih
izplačajo slovenska gradbena podjetja, bi lahko že na začetku imela
tuja podjetja za 11 odstotkov stroškovne prednosti. Če se cena dela
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zniža na polovico, bi bila lahko tuja podjetja cenejša za 20
odstotkov. Zaradi teh so podjetja iz tretjih držav v občutno boljšem
položaju, kot so slovenska.
Da bi se temu izognili, je treba v Sloveniji izpolniti nekaj pogojev.
Najprej je treba normativno urediti gradbeno panogo, med
katerimi je tudi uvedba paritetnega sklada, v katerega za dopust in
odpravnine vplačujejo vsa podjetja. Zelo dobro je to urejeno v
Avstriji, kjer morajo domači in tuji ponudniki delavcem zagotavljati
enake pogoje.

Upoštevajo naj se smernice in direktive Evropske
unije
Javni naročniki bi morali upoštevati smernice Evropske unije o
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javnem naročanju. Pri tem bi lahko na javnih razpisih nastopala le
podjetja iz tretjih držav, s katerimi je Evropska unija podpisala
zavezujoče mednarodne ali dvostranske sporazume o prosti
trgovini, ki zajemajo javna naročila, druga podjetja iz tretjih držav
bi izločili. Smernice določajo tudi, da lahko javni naročniki
zavrnejo ponudbe, katerih cene se zdijo neupravičeno nizke.

40

23.11.2020

Finance.si

Ponedeljek, 18:39

Država: Slovenija

Kazalo

10 / 10

https://gradbenistvo.finance.si/8968549/Denarja-za...

Evropska unija ima sprejete tudi direktive o opravljanju čezmejnih
storitev. S tem zagotavlja pošteno konkurenco med ponudniki
storitev v čezmejnem izvajanju storitev in spoštovanje ravni varstva
pravic delavcev. Tuji delodajalci morajo spoštovati minimalne
plače in druge pogoje zaposlovanja, ki so sprejeti z notranjimi
predpisi države članice in panožnimi kolektivnimi pogodbami.
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Evropska unija >

javna naročila >
Zdravko Počivalšek >

Družba za avtoceste v... >
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ZRS >

gradbeništvo >
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(intervju, 1. del) Zahodnjaki da ne znajo
graditi nukleark? Ko pogledaš od blizu, ni
povsem tako
Čas branja: 6 min

0
23.11.2020 23:55

Ko govorimo o gradnji jedrskih elektrarn v Evropi,
večinoma omenjamo projekte, kjer imajo težave,
doživljajo zamude in podražitve. Podrobnejši pogled pa
pokaže precej drugačno sliko. Projektov, ki tečejo
razmeroma gladko, je več kot tistih, pri katerih imajo
investitorji težave.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

BORUT HOČEVAR
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Predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije Tomaž Žagar :
"Standardizacija francoskih jedrskih reaktorjev EPR 2.0 bi za Evropo
pomenila pocenitev domačih reaktorjev, evropska jedrska industrija pa bi
dobila zagon, ustvarila bi dodatna delovna mesta in okrepila
konkurenčnost na svetovnem trgu."
Foto: Žiga Intihar

Več iz teme:
Francija >

ELEKTRARNE >

Društvo jedrskih... >

Velika Britanija >

Tomaž Žagar >

EDF >

elektrika >
Siemens >

energetika >
Areva >

Westinghouse >

43

Finance.si
Država: Slovenija

23.11.2020
Ponedeljek, 23:55

Kazalo

https://oe.finance.si/8968554/%28intervju-1-del%29...

3 / 13

S predsednikom Društva jedrskih strokovnjakov
Slovenije Tomažem Žagarjem smo govorili o evropskih
projektih novih jedrskih elektrarn. Pogovor je podrl nekaj močno
zakoreninjenih predsodkov. Med drugim smo izvedeli, da številni
evropski projekti tečejo gladko in, da so nove elektrarne lahko
cenejše od predhodnic. Izvedeli smo tudi za dejanske vzroke
podražitev nekaterih projektov in še marsikaj. Pogled na evropsko
jedrsko industrijo se nam je močno spremenil.
Zaradi velike dolžine bomo objavili intervju v treh nadaljevanjih. V
njem je namreč toliko informacij, da bi ga bilo škoda

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

skrajšati. Drugi in tretji del bomo objavili v prihodnjih dneh.
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Foto: EDF

Jedrska elektrarna Flamanville v Franciji
Kateri evropski projekti novih jedrskih elektrarn se
zatikajo, katere pa lahko uvrstimo med tiste, ki tečejo
gladko in o njih govorimo redkeje?
Zatikata se projekta, pri katerih uporabljajo tip reaktorjev EPR.
Taka reaktorja postavljajo v francoskem Flamanvilleu in finskem
Olkiluotu. EPR sta evropska reaktorja, izvajalec je evropski.
Evropska jedrska industrija ima svoje projekte in jih razvija,
vendar dolgo ni gradila elektrarn.
Imamo pa tudi boljše primere. Projekt v Belorusiji hitro napreduje,
podobno tudi projekt Hanhikivi na Finskem. Tudi v Turčiji, v

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

Akkuyu, poteka gradnja v skladu z načrtovanimi časovnicami.
Med projekte, ki dobro napredujejo, sodi tudi britanski Hinkley
Point C. Kljub projektnim spremembam in podražitvam časovno
bistveno ne zaostaja. To je že peti projekt EPR, dva sta namreč na
Kitajskem, zato so že nabrali izkušnje in ustvarjajo časovne
prihranke.
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Pri naštetih projektih so gradbišča že odprta. V nekaterih primerih
pa so odprtju gradbišča že blizu oziroma so že začeli s
pripravljalnimi deli. Tako je na Madžarskem, Slovaškem, v
Romuniji in Bolgariji. Pri naštevanju smo se omejili na Evropo

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

oziroma našo bližnjo okolico. Po svetu pa se dogaja še veliko.

Foto: Hannu Vallas/TVO

Jedrska elektrarna Olkiluoto na Finskem
Omenili ste podražitve pri britanskem Hinkley Pointu C.
Kako je z njimi?
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Potrebno je razumeti vse elemente stroškov projekta Hinkely Point
C. Veliko večino, približno polovico stroškov pomenijo stroški
financiranja, torej donosi na vložen kapital, ki jih pri projektu
pričakuje zasebni investitor. Britanski trg proizvodnje električne
energije je namreč povsem dereguliran in država ne nastopa kot
investitor. Projekt financirajo zasebni investitorji, ki pa zahtevajo
visok, 9-odstotni donos na vložena sredstva.
Zaradi tako visoke cene vloženega kapitala pa se vsako, še tako
majhno podaljšanje projekta zelo močno pozna pri končni ceni
elektrike. V pogodbeni ceni električne energije iz Hinkley Point C,
ki znaša 92 funtov za megavatno uro, pomenijo stroški obresti na
vložen kapital kar 61 funtov za megavatno uro. V kolikor bi se
projekt financiral pod enakimi pogoji, kot se financira izgradnja
daljnovodov v Veliki Britaniji, potem bi bila cena električne
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

energije iz Hinkely Point C zgolj 40 funtov za megavatno uro.
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Foto: EDF

Gradnja jedrske elektrarne Hinkley Point C v Veliki
Britaniji
Kako pa je v Franciji? Lani je vlada naložila energetski
družb EDF, da pripravi načrte za izgradnjo šestih
reaktorjev. Kaj se dogaja?
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Poglejmo najprej, kako so se razvijali evropska jedrska industrija in
reaktorji EPR, European Pressurised Reactors. Nemci in Francozi
so se pred več kot 20 leti odločili, da bodo razvili reaktor, ki bo
standarden in ga bodo lahko gradili kjerkoli v Evropi. Pred tem so
imeli Francozi svoj dizajn, Framatome N4, Nemci pa
svojega, SiemensKonvoi. Oba sta bila že razvita in večkrat
uporabljena v praksi, N4 v Franciji, Konvoi v Nemčiji.
Projekt EPR pa je zahteval standardizacijo in poenotenje zahtev
obeh držav, tudi zelo podrobnih kot na primer poenotenje
standardov za tlačne posode in drugo. Nastal je enoten evropski
standard za jedrske objekte, združeval je nemški in francoski
standard in na tej osnovi je nastal dizajn EPR.
Prvi reaktor EPR so začeli graditi na Finskem, še preden je bil
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

dizajn zanj povsem razvit. Elektrarno so torej dizajnirali medtem,
ko se je že gradila, kar je eden od ključnih razlogov za zamude.
Podrobne načrte za EPR so razvijali še tudi med gradnjo
naslednjega reaktorja v Flamanvilleu. Šele pri tretjem in četrtem
EPR, ki so ju leta 2009 začeli graditi na Kitajskem v Taishanu, je
EPR dizajn dozorel. Oba EPR reaktorja v Taishanu sta medtem že
zgrajena in uspešno obratujeta že več kot eno leto.
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Foto: Hannu Vallas/TVO
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Olkiluoto, Finska
Potem pa so v Nemčiji sklenili, da bodo opustili jedrske elektrarne.
Siemens je opustil jedrski program, kupila ga francoska
družba Areva, ki pa se je ustavila. Njen del za proizvodnjo jedrskih
elektrarn je prevzela francoska družba EDF, ki zdaj gradi projekte
EPR. Razvoj EPR pa je zdaj končan do zadnje matice.
Ko so zbrali vse izkušnje iz naštetih projektov, so ugotovili, da EPR
ni optimiziran. Tudi zato, ker izvira iz dveh standardov in vključuje
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nepotrebne elemente. Odločili so se za izdelavo EPR 2.0, za
evolucijo, novi reaktor imenujejo Evolutionary Pressurised
Reactor.
Primer dveh standardov. Francozi so v okviru N4 uporabili
zanesljiv dvoplasten zadrževalni hram, znotraj jeklen, zunaj
betonski. Podoben je v Krškem. V projektu EPR pa so na nemško
zahtevo uporabili dvojni betonski zadrževalni hram. Analize so
pokazale, da to ni potrebno in pri EPR 2.0 bodo uporabili francoski
dizajn zadrževalnega hrama, ki je enako učinkovit, a lažji za
gradnjo. Napovedali so še druge optimizacije, ki prinašajo
prihranke pri gradnji.
Nove francoske elektrarne bodo tipa EPR 2.0. Da dosežejo
standard pa potrebujejo pet ali šest novih elektrarn, s katerimi
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

bodo zamenjali starejše elektrarne. Francozi ne nameravajo
podaljševati življenjske dobe elektrarn, ampak bodo zamenjali
starejše naprave z novimi. V Franciji to ni nova odločitev.
Že dolgo namreč zagovarjajo stališče, da je treba jedrsko industrijo
ohranjati tudi z gradnjo elektrarn, pomemben element gradnje
novih elektrarn pa je zamenjava starih. Ne sicer zato, ker bi morali
stare odpisati, ampak tudi zato, da ohranjajo dobavno verigo.
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Gospodarski učinek je boljši, če gradijo nove elektrarne, kot če bi

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

podaljševali življenjsko dobo starih.

Foto: Fennovoima

Gradnja jedrske elektrarne Hanhikivi na Finskem
Kaj bi pomenilo, če bi Francozom uspela evolucija v EPR
2.0? Bi postali konkurenčnejši pri postavitvi novih
jedrskih elektrarn?
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Standardizacija bo gotovo pripomogla k nižji ceni. Pocenitev
vidimo pri vseh jedrskih elektrarnah, kjer uporabijo povsem enak
dizajn večkrat zapored. Tudi vsak naslednji reaktor AP-1000
proizvajalca Westinghouse na Kitajskem je bil cenejši in zgrajen
hitreje. Pri drugi ali tretji elektrarni se to še ne pozna, pri četrti ali
peti pa se.
Nekoč je krožila anekdota. Kakšna je razlika med francosko in
ameriško jedrsko industrijo? Zakaj so v Franciji bolj uspešni pri
zamenjavi fosilnih virov energije z jedrsko energijo kot v ZDA? V
ZDA so jedrske elektrarne gradili različni investitorji, vsak je imel
svoje zahteve, zato je tam sto različnih tipov jedrskih elektrarn,
imajo pa samo tri različne vrste sirov; v Franciji pa imajo samo tri
različne tipe jedrskih elektrarn, a sto različnih sirov.
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Samo v Franciji, na Kitajskem in v zadnjih letih v Rusiji so tako
standardizirali dizajn, da lahko govorijo o serijski proizvodnji in
znižanju stroškov. V ZDA o tem še ne morejo govoriti, saj doma
praktično še niso zgradili več kot dveh povsem identičnih elektrarn.
Standardizacija EPR 2.0 bi za Evropo pomenila pocenitev domačih
reaktorjev, evropska jedrska industrija pa bi dobila zagon, ustvarila
dodatna delovna mesta in okrepila konkurenčnosti na svetovnem
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trgu. Reaktorji EPR so danes na svetovnem trgu med dražjimi, res
pa je, da so s svojimi 1.600 megavati na enem generatorju tudi med
večjimi, celo največji na svetu.
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Foto: Fennovoima

Render finske jedrske elektrarne Hanhikivi

Več iz teme:
Francija >

ELEKTRARNE >

Društvo jedrskih... >

Velika Britanija >

Tomaž Žagar >

EDF >

elektrika >
Siemens >

energetika >
Areva >

Westinghouse >
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Madžarska na drugem tiru
Spet

smo priča poskusom vklju-

čevanja Madžarske v gradnjo
drugega tira in delovanje Luke
Koper. Kot beremo,

velika ve-

čina državljanov Slovenije tega
vztrajanja in tudi pogojev za to
ne odobrava
zelo

kot

oziroma razume

nedržavno

in

nedržavotvor-

no početje.
Prav tako

beremo,

da imajo

državljani Republike Slovenije v
bankah

velike

nega denarja.

vsote prihranjeČe bi

država

rada

prihranila kaj denarja pri gradnji
tira, mar ne bi bilo bolj
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drugega

državotvorno, če bi razpisala
veznice
tni

ob-

za državljane po triodsto-

obrestni meri, kot jih ponuja

za madžarski kredit,

in

tako

ohra-

nila vse možne prednosti drugega
tira in lastništva Luke Koper?
Prepričana sem, da bi s pomočjo
državljanov lahko zbrali teh 200

milijonov, če jih potrebujemo.
Nevenka

Tomovič,

Koper
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Plazenje tal v Gradišču nad Prvačino
RADIO SLOVENIJA 1, 23.11.2020, DANES DO 13-IH, 13:13
KATJA KOTNIK (voditeljica)
Prebivalci Gradišča nad Prvačino že več let s strahom opozarjajo na posledice premikanja tal. Plaz, ki se je pred dvema
desetletjema sprožil v zgornjem delu te vasi na Goriškem, so s pilotno steno zaustavili, v zadnjih letih pa povzroča hude
težave v srednjem delu naselja. Razmere so si spet ogledali predstavniki stroke in civilne zaščite. Več Valter Pregelj.
VALTER PREGELJ (novinar)
Na območju s postavljeno 160 metrsko sidrano pilotno steno, se je plazenje tal umirilo, zadnja leta pa so premiki sredi
Gradišča nad Prvačino, ugotavlja stroka.
KLEMEN SOTLAR (geolog)
S tem periodičnimi meritvami ugotavljamo, da so premiki reda velikosti pol centimetra na leto, ampak premiki se ne
zmanjšujejo ne, trend je enak kot je bil od začetka, a ne.
VALTER PREGELJ (novinar)
Pojasnjujeva geolog Klemen Sotlar. Po njegovem nevarnost za stanovalce obstaja. Jožica Zelko Majer pa o svoji več
desetletni izkušnji.
JOŽICA ZELKO MAJER
Zadeva se premika vsaki dan so večje razpoke. Če bi šli v hišo, ko je ta katastrofalna, vsak dan več poka, tudi ponoči
poka.
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VALTER PREGELJ (novinar)
Novogoriška civilna zaščita razmere na tem plazišču vseskozi spremlja, zagotavlja poveljnik Andrej Biaggio.
ANDREJ BIAGGIO (poveljnik Štaba civilne zaščite Mestne občine Nova Gorica)
Za razpoke na hišah gre predvsem zaradi drugih zadev, kot je slaba gradnja, gradnja brez temeljev, zatekanje voda.
VALTER PREGELJ (novinar)
Projekti za ureditev kanalizacije so narejeni, kdaj bodo uresničeni ni znano, dodaja Dalibor Antič iz sveta Krajevne
skupnosti Gradišče nad Prvačino.
DALIBOR ANTIČ (svet Krajevne skupnosti Gradišče nad Prvačino)
Državna pomoč bi morala biti tukaj, da se to sanira kjer je treba, pa tudi kakšne druge stvari, od meteornih vod tako
naprej.
VALTER PREGELJ (novinar)
Država je za sanacijo tega plazišča v okviru sprejetega prostorskega načrta vložila nekaj čez 2 milijona evrov, za
predvideno ureditev te problematike, vključno s sanacijo poškodovanih stanovanjskih stavb, pa bi potrebovali še 300.000
evrov, sporočajo z okoljskega ministrstva.
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DRUGI

tir:

z madžarsko

sodelovanje

Zmotne predpostavke vladne pobude
teh zemljišč, teh ne oddaja, ni konku-

nišče,

nje z Madžarsko pri projek-

rence

in ne tržne najemnine. Če pa bo
država te pogoje vzpostavila in hkrati

na ključnih trgih

tu drugi tir postavlja Slove-

preferirala Madžarsko kot najemnika,

nijo v izrazito podrejen po-

pa

Anja Hreščak
ki jo je vlada poslala parlaodboru za zunanjo poli-

da bi
pri

pogajanja z Madžarsko, ki bi z
200

milijonov evrov vstopila

sodelovala pri graddile-

v družbo 2TDK in

drugega tira,

nji

odpira številne

me.

Slovenija bi

v zameno

med dru-

gim

pomagala

Madžarski

pridobiti

kvadratnih

30.000

mljišče

ke

metrov

na koncesijskem

Koper

veliko ze-

območju Lu-

ali ob njem, in sicer po tržni

Madžar-

na

ohranimo,« so zapisali.

sodelovanjem zalednih držav

s

navezala

projektu

Luko Koper

države

te

in tako zagotovila

na

pov-

praševanje po njenih storitvah. S tem
se logisti ne

strinjajo.

in

Logistike

mreč

tokov

blagovnih

države.

krojijo

ne

na-

Logistične

storitve kupci izbirajo na podlagi hitrosti,

zanesljivosti,

učinkovitosti

in varnosti,

predvsem cene

ter

poudarja

ter predsednik sekci-

Tržna najemnina

špediterjev

za netržne pogoje
Zaenkrat ni znano, za katera zemljišča

Bojanič.

Večina zemljišč, ki

so

prostorskem načrtu

videna za pristaniško
koncesijskem

držav-

po

(DPN)

pred-

dejavnost,

območju

Luke

je v

Koper

Slednje, za primerjavo, obsega približno

280 hektarjev.

Ne glede na

to, da je

površina zemljišč, ki jo vlada omenja v

relativno majhna, pa je zanimivo, da bi država posegla v interes
svojega državnega podjetja zaradi indruge

države.

Država lahko

okviru svojih pristojnosti zmanjša

v

ali

pristaniških

»Glede na

usmerjajo

'globalisti'

-

Čedomir

da države ne

to,

nadzirajo blagovnih tokov,

odvisno od tega, kaj bo ponujeno in
kako bi to vplivalo na ostale,« dodaja.

Neenakopravno partnerstvo
da lahko Madžarska kot

-

ampak jih
pošiljatelji,

20

odstotkov čistega dobič-

ka.

2TDK bi družbenici izplačal do
konca koncesijskega obdobja, torej v
45 letih.
Do dobička bi bila torej Madžarska
četudi razen osnovnega
vložka ne bi prispevala k odplačevaupravičena,

nju približno

rativnih

12 milijonov

milijonov
in
32
evrov obresti, ki jih bo v času gradnje
drugega tira plačal 2TDK. Družba že

pridobiva

sredstva

z

izgradnjo

drugega

tira,

pretovor Luke

Ker

uporabniki

slovenske

neposrednega

vpliva,

okoli 35

milijonov

tudi ni

razlo-

je

jih

Tudi

je naloge,« je dejal.

2TDK, bo jamčila le

Smiselno je vzdrževati dobre odnososednjimi

s

status

državami, predvsem

nevtralnosti,

saj

s

tem

ne

spodbujamo negativnih odločitev tis-

tih, ki bi bili
»Kaj

naj

deležni neenake obravsi mislijo Avstrija, ki,

Države

šče po tržni ceni, najemnik ne potrebuje

meddržavnega

uravnava

trg,

ključni

trgi, na

naši

Če

torej

država,

ki je lastnik

večina blagovnih tokov gre

obravnava ene

od držav, je odvisno od tega,

kaj konkretno bo ponujeno in
vplivalo

džarskim gospodarstvom je sodelova-

Robert Sever, GZS
Z madžarskim

ske

gospodarstvom je

večine

v dvomljive poslovne

aranžmaje

v

te države. Kaj bi pomepila

nje že zdaj zelo dobro, vstop Madžar-

ga ne bo izboljšal,« je poudaril.
Da je Luka Koper nevtralno prista-

v Luki

let računajo,

To

vorniki. Tržni pogoji pa po drugi strani ne veljajo za nekaj, česar ni na trgu.

Slovenija z držav-

katere

Koper že vrsto

sogo-

sporazuma.

opozarjajo

na

pridobil

je

srednje in

kako bi to

»tržno

Italija-

leto.

evrov

jih

jugovzhodne Evrope so

Bojanič, ki je prepričan, da lahko projekt izpelje Slovenija sama. »Z ma-

plačevala

Pa

izključno

infrastrukture,

nim poroštvom. x

prednostna

vabila tako kot Madžarska?

ki

posojila,

ni? Kaj naj si mislijo ladjarji in logisti,
ki so v podrejenem položaju v priMadžarsko?« se sprašuje
merjavi z

vsaj po mojem vedenju, ni dobila po-

za
na

Teh prispev-

plačujejo

gov, da bi komur koli prepuščala svo-

za

takse

iz

Koper in od pribitka k

tokove privabi.

ki

Vladna ideja pa je še zlasti nenavadna zaradi zapisa, da bi Madžarska za
zemljišč

uporabnino

torej

država na to nima

ope-

evrov

stroškov

kov,

preostane

dr-

najmanj

žavam le zagotavljanje pogojev, da te

se

mi-

bil zagotovljen, letni izplačani

tovornjake.

pa

družbenica

dobiček pa ne bi smel presegati treh
odstotkov osnovnega kapitala družbe. Družba bi vsako leto zadržala

nave.

najemnino«. Za to, da najame zemlji-

sicer predvideva,

Omenjena pobuda

razširi koncesijsko območje, Luka Koper pa lahko po drugi strani zaradi tega terja odškodnino.

najem

bi pomenila

»Kaj

Sever.

cestnini za

prejemniki, špediterji

pobudi,

teresa

Robert

ne bi

podjetja Fining

nem

tudi direktor Zdmženja za promet pri
GZS

lijoni evrov, Slovenija pa s 322 milijoni evrov kapitala. Donos na vložek

je

gre.

jugovzho-

vstopi v 2TDK s predvidoma 200

direktor logističnega in špediterskega

izhaja iz pobude.

ceni,

ima

pobudi je vlada hkrati še zapisala,

V

šča

vložkom

družba

Država ne vpliva na
logistične tokove

tiko in s katero naj bi začrtala izhodiza

»Madžar-

tržni delež na področju kontejneijev. Prizadevamo si, da
ta položaj

bor DZ za zunanjo politiko.

srednje in

zelo pomembno, poudarja

Evrope

prednostna obravnava ene od držav, je

skem prevladujoči

budi, ki jo bo obravnaval od-

dne

trg je za Luko Koper drugi najpo-

ski

membnejši,

predpostavke v vladni po-

mentarnemu

bodo veljali,

ne

jo, ker je uradno ne poznajo.

me, predvsem pa zmotne

Pobuda,

spet

Luki Koper pobude ne komentira-

V

vorniki. Izpostavljajo dile-

'

tržni pogoji

izpostavljajo sogovorniki.

ložaj, opozarjajo naši sogo-
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kar je za njeno konkurenčnost

Vladna pobuda za sodelova-

na

druge.

sodelovanje že zdaj zelo
dobro, vstop Madžarske
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v

dvomljive poslovne

aranžmaje ga

ne

bo izboljšal.
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Čedomir Bojanic, špediter

Vladna namera o sodelovanju z Madžarsko odpira vrsto dilem: Madžarska bi za
let postala koncesionarka kritične infrastrukture v Sloveniji.
2TDK

Do

45

dobička družbe

bi bila upravičena, četudi razen osnovnega vložka ne bo prispevala k

odplačevanju približno 12 milijonov evrov operativnih stroškov in 32 milijonov evrov

stroškov obresti,

ki

jih bo moral v času gradnje plačevati 2TDK.

O

Jaka

Gasar

OHIVHIIU

**
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Denaija za prometno

infrastrukturo več kot kdaj prej
Osrednja tema konference Biznis & trendi v gradbeništvu
je napoved velikih investicij v javno infrastrukturo in kako

dodano vrednost iz gradnje teh projektov zadržati doma,
a
I

VASILIJ KRIVEC
vasilijJcrivec@finance.si

Na letošnji
nis &

konferenci

trendi v

Biz-

gradbeni-

strukturo Jernej Vrtovec

1,66 mili-

in-
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enake prakse javnega naroveljajo v državah

nih oseb

izbran tuji izvajalec, se aktivnost

Evropske unije.

Projekcije kažejo, da je

Padci in

frastrukturo v prihodnjem letu. Največji

dodane vrednosti doma, 30 odstotkov pa se prelije v izvoz. Če je

in

zagotoviti

zraste šele takrat.

domačih dobaviteljev zmanjša

čanja, kot

jarde evrov sredstev za investicije v prometno

ne panoge ostane 70 odstotkov

nim zamikom, saj povpraševanje zasebnega sektorja in fizič-

štva v Sloveniji

štvu je minister za infra-

napovedal kar

beništvo okreva z dve- do trilet-

nega poslovanja. Zato je treba urediti tudi trg gradbeni-

rasti so v

gradbeništvu bolj

strmi

od

za četrtino, pri stomilijonskem

denarja dovolj

projektu domači

Damijan je povedal, da bi z zla-

bijo 38 milijonov evrov, doma-

ča podjetja 16 milijonov dobička in amortizacije, država izgubi

povprečja

tim investicijskim pravilom sta-

bo šel v skladu z evropski-

Damijan je poudaril veliko nihaj-

bilizirali predvsem gradnjo cest

mi smernicami trajne mo-

nost

obsega gradbenih del od le-

bilnosti za železnice, Vr-

ta 2004

in železnic ter s tem tudi gradbeno panogo. Investirali bi javni naročniki, kot so Dars in ministrstvo za infrastrukturo ter

delež

do

2019.

Tako je

po po-

tovec pa je pri tem pouda-

datkih Statističnega urada

ril multiplikativne učin-

blike Slovenije obseg gradbenih

ke, pri čemer je po njego-

del od leta

vem mnenju pomembno,
da dodana vrednost, ki

2004

Repu-

zrasel z 1,7 mili-

tudi del davkov. Tako se pokaže,
da veliki državni vložki nimajo
pozitivnih učinkov na slovensko
gradbeno panogo.

jarde evrov na nevzdržne 3,7 mi-

infrastrukturni sklad. Bistvo
je, da bi se tega, praviloma pet-

S

lijarde leta 2008, ko so cene pre-

letnega načrta vpleteni akterji

konkurenčne

ustvari z javnim domačim

segle vsako razumno raven. Že v

strogo držali.

Jože

denarjema, doma tudi os-

naslednjem letuje upadel na 2,7

se

In za kakšne

vrednosti gre?

delavci izgu-

socialnim

dumpingom do
prednosti

P. Damijan je opozoril

socialni dumping.

še na

Če tuje pod-

tane. »To pa ne pomeni, da

milijarde in z malenkostno rastjo
v letih 2014 in 2015 (1,7 milijarde)

Jože P. Damijan pravi, daje bila
od leta 2004 do lani povprečna

jetje delavcem izplača za 30 od-

bomo sprejeli nerazum-

no dražje ponudbe

najnižjo točko dosegel pred šti-

vrednostgradbenih del vsloven-

jih izplačajo slovenska gradbe-

ko je bil obseg gradbenih del vreden slabe 1,5 milijar-

skem

na podjetja,

čih

doma-

rimi leti,

gradbincev,« je zatr-

BDP 5,5-odstotna.

Približ-

no polovica investicij prihaja

iz

stotkov nižje plače od plač, ki
bi

lahko

že na za-

dal, da aneksov ne bo ozi-

de evrov.

zasebnega sektorja, polovica od

četku imela tuja podjetja za 11
odstotkov stroškovne prednos-

roma bodo sprejeli le tiste,

na račun nižjih vrednosti opra-

države, tako se z državnim de-

ti. Če se cena

ki bodo upravičeni.

vljenih del, propadla večina slo-

narjem za gradbeništvo ustva-

vico,

Kaj pomeni zlato pravilo

venske gradbene operative.

ri 2,75

Zlato pravilo pomeni petle-

to je obseg gradbenih del spet

mijanovih izračunih

tni drsni načrt investiranja

okoli 1,15 milijarde evrov. Projek-

volj, saj se bo po načrtih od letos

dil Jernej Vrtovec

in do-

V tem obdobju je, ne

le

Na-

v javne projekte. Država ob

rasel do lani, ko so bila ta dela
vredna 2,4 milijarde evrov, kar

visoki konjunkturi ohladi

je raven,

primerljiva z letoma

povpraševanje in ga ogreje

2006

v

obdobjih nižje gospodar-

V

in

tem obdobju se

je obseg

leto

2020
to

po

Da-

prinese

cije kažejo, daje tega denaija

do leta

2010.

BDP. Za

2022 za te projekte

do-

letno

namenilo od 1,5 do 2,1 milijarde
evrov državnega denarja.

dela zniža na polo-

bi bila lahko tuja podjetja

cenejša za 20 odstotkov. Zaradi

držav v
občutno boljšem položaju, kot
so slovenska.
teh so podjetja iz tretjih

Da

bi se temu izognili, je

tre-

ba v Sloveniji izpolniti nekaj pogojev. Najprej je treba normativno urediti gradbeno panogo, denimo oblikovati paritetni sklad,

ske aktivnosti. S tem na eni
strani prepreči pregrevanje

gradbenih del najbolj spreminjal

v tej panogi, kar pripelje

do

najbolj stabilna pa so bila naro-

Kako se porazdeli

gradbenih

čila v prometu, energetiki in ko-

Drugo

materia-

munikacijah. Značilnost grad-

gradil. Bodo to domača ali tuja

lo dobro je

drugi strani pa z ve-

bene panoge - v Sloveniji je približno polovica opravljenih gradbenih del opravljenih na viso-

gradbena podjetja? Jože P. Damijan je v svojem predavanju

kjer morajo domači in tuji ponudniki delavcem zagotavljati ena-

poudaril, da tretjina učinka os-

ke pogoje.

kih objektih, druga polovica pa
na infrastrukturnih projektih -

tane gradbeništvu, dve tretjini

previsokih

del
la,

cen

in gradbenega

na

čjim povpraševanjem zagotavlja normalno poslovanje
gradbenih podjetij.

v gradnji stanovanjskih stavb,

Makroekonomist in kandidat za mandatarja levo us-

je v

tem,

merjene Koalicije ustavnega

nih

del

loka

nem

Jože

P. Damijan je v glav-

panelu na konferenci

povedal, da uveljavitev zlate-

ga pravila še ne zagotavlja novih delovnih mest in nemote-

pa

denar

vprašanje pa je, kdo bo

preostalemu gospodarstvu.

v katerega za dopust in odpravnine vplačujejo vsa podjetja. Zeto

urejeno v Avstriji,

Upoštevajo naj se smernice

dinamika gradbeprecej bolj volatilna od

Dobra polovica gre za porabo
materiala in storitev, slabo tre-

dinamike povprečja gospodarskih aktivnosti, ko lahko padci
oziroma rasti v gradbeništvu do-

tjino pomeni domača dodana
vrednost, desetina se prelije v

Javni naročniki bi morali upoštevati smernice Evropske unije
o javnem naročanju. Pri tem bi

uvoz, dva odstotka pa gresta za

lahko na javnih razpisih nasto-

segajo trikratnike povprečja

iz

neto davke. Pri strukturi doda-

pala le podjetja iz tretjih držav, s

gospodarstva. Po recesiji grad-

ne vrednosti slovenske gradbe-

katerimi je EU podpisala zavezu-

da je

in direktive Evropske

unije
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joče mednarodne ali dvostran-

Evropska unija ima sprejete

ni varstva pravic

delavcev.

Tu-

tudi direktive o opravljanju čez-

ti

mejnih storitev. S tem zagotavlja

goje zaposlovanja, ki so sprejeti
z notranjimi predpisi države čla-

ji delodajalci morajo spoštova-

minimalne plače

Smernice določajo tudi,

pošteno konkurenco med ponu-

da lahko javni naročniki zavr-

dniki storitev v čezmejnem izva-

nice

katerih cene se

janju storitev in spoštovanje rav-

pogodbami.

ločili.

nejo ponudbe,

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

zdijo neupravičeno nizke.

ske sporazume o prosti trgovini,
ki zajemajo javna naročila, druga podjetja iz tretjih držav bi iz-

fltfgfck

«

�

-JRl'

Blaž Miklavčič, glavni direktor, GH Holding, Stanislav Remic,

Kolektor CPG, Tine Svoljšak, direktor, Železniško

in druge po-

in panožnimi kolektivnimi

iif

*i|0|lj| l

direktor, Gorenjska gradbena družba, Kristjan Mugerli, direktor,

gradbeno podjetje Ljubljana, Martin Gosenca, predsednik uprave, CGP
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Jože P. Damijan je vse prej kot KUL: Kršil je
načelo integritete, so ugotovili pri etični
komisiji ljubljanske EF, kamor ga je prijavila
kar dekanja Tekavčičeva (SD)
Drago Kos
kariero gradi
na 6:00
parolah integritete, Bogdan Biščak je zavozil proračunske milijone, Jože P. Damijan v praksi krši integriteto,
23. November,
2020
čeprav jo z druščino radi pridigajo. Foto: Twitter.
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To je vse prej kot KUL. Predsednici SD Tanja Fajon in SAB Alenka Bratušek ter
predsednika LMŠ Marjan Šarec in Levice Luka Mesec za mandatarja, ki naj bi vodil
novo vlado, vidijo prvega in doslej edinega človeka, ki ga je etična komisija ljubljanske
ekonomske fakultete doslej spoznala za krivega v sumu, da je kršil načelo integritete.
Prijavila ga je kar dekanja Metka Tekavčič. Mnenje etične komisije v celoti objavljamo v
okvirju na koncu strani.
Zdaj pa taisti Damijan, skupaj s svojo ženo Sandro Damijan, ki ji je bil, ko je
postajala gospa Damijan, poročna priča ravno Drago Kos, partner Tjaše Slokar, ki jo je
pozneje poročil Kos, urednice na POPTV, predava celi Sloveniji o integriteti. Na okroglo
mizo o integriteti je Sandra Damijan celo povabila razvpitega in pravnomočno
obsojenega Bineta Kordeža. Sicer zakonca Damijan svoje študije in misli o integriteti
tržita preko podjetja Grant Thornton, kjer sta v slovenski podružnici tudi solastnika. Preko
tega podjetja je Damijan tudi zaračunal Šarčevi stranki LMŠ preko 18.000 eur za svoje
storitve, je pred dnevi poročal portal Siol.
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Tekavčičeva je
fakultetni etični
komisiji Damijana
prijavila pred
sedmimi leti, 2013,
ko je za največje
posamične lastnike
Aerodroma
Ljubljana, Publikum,
za denar, ki mu je
kapnil na zasebni
račun mimo javne
fakultete, ki jima z
ženo daje plačo,
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naredil študijo, v
kateri je ugotovil, da je gradnja novega terminala na Aerodromu finančno neupravičena.
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Tekavčičeva, sicer vplivna članica stranke SD, pa mu je takrat stopila na prste, ker je
študijo, s katero je služil v svojem zasebnem imenu in za svoj zasebni račun, komentiral
pred stavbo javne Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (EF) pred logotipom oziroma
tablo z blagovno znamko EF. Če povemo naravnost študijo, ki jo je izdelal za svoj račun
oziroma za račun njegovega podjetja je promoviral pod blagovno znamko EF pred stavbo
EF, kjer je bil tudi posnet za eno izmed televizij. Ko je nemški Fraport kasneje kupil
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Aerodrom je ta terminal takoj zgradil.
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Popoldne se bodo neetični Damijan, kot je razkril Siol, najet s strani stranke LMŠ, in
podporniki prepričevali, kako so KUL. Meseca in stranke Levica so usta polna pomena
javnega in kako zasebno ne sme profitirati na račun javnega. V primeru Jožeta P.
Damijana pa so pljunili na svoja načela, ker za mandatarja podpirajo edinega človeka v
zgodovini javne ekonomske fakultete, ki je po mnenju etične komisije EF kršil načelo
integritete, ker je zlorabil blagovno znamko in ime javne institucije EF in delal profit sebi
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Digitalna konferenca KUL
NOVA TV 24, 23.11.2020, TEMA DNEVA, 21:30
LUKA SVETINA (voditelj)
Temo dneva pa zaključujemo z novico o digitalni tiskovni konferenci koalicije KUL, ki je povezoval nekdanji voditelj
Odmevov Slavko Bobovnik, na kateri pa konkretnih rešitev za po njihovem mnenju slabo situacijo v katero je zašla
aktualna vlada niso predstavili. Še vedno govorijo o konstruktivni nezaupnici, ki da bi lahko bila vložena do Božiča, a je
tudi sam Jože P. Damjan danes posredno priznal, da glasov zanjo ni. V KUL koaliciji tako računajo predvsem na stranko
DeSUS in morebitni povratek Karla Erjavca, ki bi po njihovem mnenju stranko lahko odpeljal iz te vlade. No, zdaj se nam
je v studiu pridružil Aljuš Pertinač, voditelj oddaje Faktor in politični analitik. Dober večer, torej danes ste spremljali tole
digitalno tiskovno konferenco, ne. Koalicija ustavnega Loka, če ji še lahko tako rečeva, zelo samozavestni napovedni še
pred dnevi, da imajo dovolj glasov, danes Jože P. Damjan že bistveno manj prepričljiv. Vseeno pa bombastičen nazivne
KUL bo, še vedno so prepričani, da bo ali ste vi prepričani?
ALJUŠ PERTINAČ (politični analitik)
Jaz mislim Luka, da lahko strneva to njihovo, ta dogodek njihov današnji ali pa celo pač vse kar se je do zdaj dogajalo.
Kul bo, če pa ne bo pa pokriv Janez Janša. Jaz ne vem kul bo ali ne bo, Mislim, da glede glasov so približno tam kjer so
bili na začetku. Zgleda, da vmes niso pridobili niti enega dodatnega glasu. Tako, da je slej kot prej vsaj z Jožetom
Damjanom načelu verjetno ta projekt obsojen na neuspeh.
LUKA SVETINA (voditelj)
Ja, zanimivo je zakaj v tem projektu še vedno sodelujejo Socialni demokrati, z neko močno voditeljico, ki naj bi jo imeli v
Tanji Fajon.
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ALJUŠ PERTINAČ (politični analitik)
Jaz mislim, da tudi Tanja Fajon ni nič bliže temu, da bi pridobila manjkajoče glasove do 46, kar rabijo za izglasovano
konstruktivno nezaupnico. Opozicija je bila pod hudim pritiskom, tako medijev, večinskih medijev kot tudi centrov moči,
da vendarle nekaj stori v smislu, da čim prej pač zruši Janšo z oblasti in neko začasno rešitev so videli v tem, da se
pridružil tej pobudi Jožeta Damjana v katero so bili na nek način tudi prisiljeni in sedaj bojo pač probali iz te pobude
potegnit ven maksimum, z drugimi besedami čim dalj časa se pogovarjat o tem da Kul bo.
LUKA SVETINA (voditelj)
Ogromno rešitev smo danes slišali za Slovenijo, če bi Kul dejansko prišel na oblast, a ukinitev dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja, ureditev zdravstva, gradnja domov za ostarele, vse to od strank, ki so bile na oblasti.
ALJUŠ PERTINAČ (politični analitik)
Ja mislim sej zmerom je lažje iz opozicije, ne. Naštevat kaj vse boš storil, kot pa potem to naredit ko si na oblasti, to velja
tako za sedanjo opozicijo kot recimo prejšnjo opozicijo, ki je, ki je zdaj v koaliciji. Gotovo pač ima opozicija nekaj težav,
predvsem bi rekel, da je glavna težava njihova nestanovitna drža v zvezi z pač pandemijo, ne. Kjer nihajo od tega, da
vladi očitajo, da preostro ukrepa, potem spet da premalo ukrepa. Druga težava, ki imajo je pa ta, da seveda ves čas očita
vladi Janeza Janše, da se ukvarja še čim drugim kot se pandemijo. Danes smo slišali, da bi pač njihov program bil zelo
revolucionar, če bi en del tega uresničil, bi že pač bi reku se zlo odmaknil od tega, da bi šlo za neko tehnično vlado, ki se
ukvarja pač v bistvu samo s covidom pa z ničemer drugim.
LUKA SVETINA (voditelj)
Ja. Skratka niso čisto prepričani , če verjamejo, da bodo zbrali dovolj glasov, če verjamejo Jožetu P. Damjanu. To je
nazadnje prejšnji teden namignil Marjan Šarec. Vidimo pa, vsaj glede na poročanje nekaterih medijev kam pes taco moli,
ne. Pismo Karla Erjavca si nekateri mediji tolmačijo kot antijanša program.
ALJUŠ PERTINAČ (politični analitik)
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Ja, no sedaj je treba po moje ločit ne, najprej mislim, da ima koalicija Kul težavo, ker nihče očitno ni zadolžen za to, da
nabira glasove, ne. Kogarkoli vprašaš pokaže s prstom nekoga drugega, ne. Se pravi opozicijski četvorček je pokazal s
prstom na Jožeta Damjana, oni je danes pokazal s prstom na tiste, ki se ne bojo pridružili. Verjetno, če bi vprašal
poslance SMC pa DeSUS-a bi oni spet nekoga 4. pokazal s prstom. Ker pa se tiče današnjega pisma Karla Erjavca
članstvo DeSUS-a. Mislim, da ga treba gledati v luči tega, da on kandidira za predsednika te stranke in pač si želi dobiti
tam čim višjo podporo in mislim, da je v pismu zapisal to kar on meni, da si želijo člani DeSUS-a slišati. Ne bi pa reku, da
to nujno pomeni, da se bo politika DeSUS-a ali pa odnos DeSUS-a do te vlade tudi, če bo Karl Erjavec izvoljen za
predsednika DeSUS-a bistveno spremenil.
LUKA SVETINA (voditelj)
Skratka bi bilo naivno pričakovati, da bo po kongresu decembra Erjavec DeSUS odpeljal iz te vlade?
ALJUŠ PERTINAČ (politični analitik)
Ja, ne bi reku naivno, ampak zagotovo pa se mi zdi, da ni to pač nekaj kar se bo definitivno zgodilo. Jaz mislim, da bo
DeSUS pač ostal član te koalicije kot je bil do sedaj in če ne bo kakšnih drugih bi reku potez ali pa dogodkov, ki bi jih
prisilili, da zapustijo to koalicijo, koalicija ne bojo zapustil. Opozicije, ki jo imamo ta hip proti vladi Janeza Janše je
predvsem neka moralna opozicija, ne. Recimo ocenjujejo njegovo pismo voditeljem v Evropi kot, da je pač osramotil
Slovenijo. Skratka. Ne operirajo z nekimi političnimi stališči, z nekimi političnimi potezami ampak predvsem moralizirajo,
ne. Moralizirajo, moraliziranje pa ni dovolj.
LUKA SVETINA (voditelj)
Aljuš Pertičan najlepša hvala za vaša pojasnila.
ALJUŠ PERTINAČ (politični analitik)
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