Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 25. 3. 2020
Število objav: 6
Internet: 4
Tisk: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 5
Inženirski dan: 0

Naslov

Jože P. Damijan, EF: Najhujša kriza v zadnjih 100 letih

Zaporedna št.
1

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 24. 3. 2020

Stran v zbirki:
6

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...(marec-maj 2020): padec BDP Slovenije 6% daljša kriza (marec-december 2020): padec BDP Slovenije vsaj 14%
Panoge v Sloveniji, ki stojijo - večina industrije, gradbeništvo, trgovina, gostinstvo, promet Panoge v Sloveniji, ki
delujejo - živilska, kemična industrija, farmacija Nujni ukrepi na ekonomskem področju (ob robu...

Naslov

Gradbeništvo bo zelo prizadeta panoga
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2

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 25. 3. 2020

Stran v zbirki:
7

Avtor

Aljoša Črnko

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Stran: 7

...Gradbeništvo bo zelo prizadeta panoga J PD Trenutna epidemija je podobna svetovni vojni z biološkim orožjem »
Kriza zaradi koronavirusa je lahko najhujša kriza, ki smo...
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Epidemija upočasnila gradnjo večjih infrastrukturnih projektov
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3
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Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 25. 3. 2020

Stran v zbirki:
8

Avtor

G. R.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Površina: 115 cm2

Stran: 8

Površina: 29 cm2

Koronavirus Epidemija upočasnila gradnjo večjih infrastrukturnih projektov Ljubljana - Epidemija koronavirusa in ukrepi
za njegovo zajezitev so upočasnili tudi gradnjo večjih infrastrukturnih projektov v državi. Na Karavankah dela potekajo v
minimalnem obsegu, z nekoliko manjšo intenzivnostjo se

Naslov

Potrjeno brezplačno parkiranje, spremembe in dopolnitve na področju obratovanja lokalov
in komunalnega prispevka

Zaporedna št.
4

Medij

Mojaobcina.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 24. 3. 2020

Stran v zbirki:
10

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbena parcela

Internet

Povzetek

...objekte kot tudi za vse ostale objekte, ki so legalno zgrajeni in se rušijo. Dopolnjena merila opredeljujejo tudi določitev
površine gradbene parcele za objekte, ki se legalizirajo v skladu z novo gradbeno zakonodajo. Dopolnjen odlok o
ureditvi cestnega prometa, ki so ga potrdili svetniki, omogoča uporabo javnih parkirišč za sistem souporabe...
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FIEC poziva k nujni podpori gradbeništva
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ostalo; 24. 3. 2020

Stran v zbirki:
14

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

Evropska zveza gradbene industrije (The European Construction Industry Federation, FIEC) je pozvala EU Komisijo k
takojšnjemu ukrepanju za podporo gradbeni industriji zaradi krize COVID-19. Zveza - katere člani so 32 gradbenih
združenj v 28 državah med katerimi je tudi Slovenija - je dejala, da
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ZDA: Gradbeništvo se ne sme umakniti kljub krizi COVID-19
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6
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ostalo; 24. 3. 2020
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17

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

Gradbena industrija in sindikati v ZDA v en glas pozivajo vlado na vseh ravneh, da bi bilo gradbeno delo označeno kot "
bistveno" in oproščeno ukinitve zaradi pandemije koronavirusa. Glavni izvršni direktor Ameriških generalnih pogodbenih
izvajalcev Stephen E. Sandherr in predsednik Zveze
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Jože P. Damijan, EF: Najhujša kriza v zadnjih 100 letih

6

43 min

Profesor ljubljanske Ekonomske fakultete Jože P. Damijan na webinarju
ocenjuje, da se soočamo z najhujšo krizo zadnjih sto let.
Glavni poudarki:
epidemije imajo lahko hujše posledice kot vojne
po optimistični varianti konec karanten konec aprila/sredi maja
Damijanova ocena za Slovenijo 2.200 okuženih, po optimistični varianti
vrh konec prihodnjega tedna (30.3.-5.4.)
Če slovenska vlada ne naredi ničesar:
krajša kriza (marec-maj 2020): padec BDP Slovenije 6%
daljša kriza (marec-december 2020): padec BDP Slovenije vsaj 14%
Panoge v Sloveniji, ki stojijo - večina industrije, gradbeništvo, trgovina,
gostinstvo, promet
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Panoge v Sloveniji, ki delujejo - živilska, kemična industrija, farmacija
Nujni ukrepi na ekonomskem področju (ob robu ustavitve širjenja virusa,
nadgraditve zdravstvenega sistema in pomoči ranljivih skupin):
bliskovito in izdatno ukrepanje države
učinkovita in takojšnja komunikacija
vlada nadomesti izpad dohodkov vsem in ne sme nikogar pustiti za seboj
Daleč najbolj smiseln ukrep je helikopterski denar za podjetja (vsem
zaposlenim in samozaposlenim) in helikopterski denar za ljudi (vsem
prebivalcem ob koncu krize za zagon povpraševanja 500 EUR + 150 EUR).
Moratorij odplačevanja anuitet posojil za pol leta.
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Drugi ukrepi:
zagotovitev kreditov in garancij prizadetim podjetjem v neomejenem
obsegu
moratorij na stečaje
povečati izdatke za blagovne rezerve (vsaj za 10 mesecev), vseh javnih
sistemov (zdravstvo, civilna zaščita, policija, ...)
neobdavčene stimulacije za povečan obseg dela v javnih službah
urgenten uvoz in urgentna organizacija domače proizvodnje naprav za
predihavanje
nujno povečanje sredstev za investicije in dinamike gradnje
(infrastrukturnih projektov) za hitrejše okrevanje po krizi
Če bo šok za slovenski BDP 15%, mora vlada pripraviti za 15% likvidnih
sredstev (7,5 milijarde EUR). Narediti vse kar bo potrebno.
ZDA (2.000 milijard USD), Nemčija (350 milijard EUR), Avstrija (38
milijard EUR).

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

Za Slovenijo potreben obseg ukrepov:
minimalen obseg ukrepov: 2,6-5,9 milijard EUR
izdaja dolgoročnih (10- in 20-letnih) obveznic: 5 milijard EUR
program PEPP
Del finančnih sredstev je zastonj, recesijo se da zmanjšati, pravi Damijan.
Vlada bi teoretično lahko v celoti financirala izpad dodane vrednosti prek
subvencij prek izdaje obveznic, v praksi bo verjetno drugače.
Če vlada ob krajši krizi ne bi ukrepala, bi škoda pomenila skok javnega dolga
na 74% BDP (s trenutnih 67%). Če vlada učinkovito ukrepa, bi bil skok na
71% BDP.
Če vlada ob daljši krizi ne bi ukrepala, bi škoda pomenila skok javnega dolga
na 86% BDP (s trenutnih 67%). Če vlada učinkovito ukrepa, bi bil skok
javnega dolga na 78% BDP.
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Kaj če v treh mesecih ne uspemo zaustaviti epidemije:

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

sledi gospodarska katastrofa, popoln usih domačega in tujega
gospodarstva
neizogibna nespodobna izbira medštevilom mrtvih in uničenjem
gospodarstva
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vojni z biološkim orožjem
»Kriza zaradi
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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!
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Koronavirus
Epidemija upočasnila
gradnjo večjih

infrastrukturnih
projektov
Ljubljana

-

Epidemija koro-

navirusa

in ukrepi

zajezitev

so upočasnili tudi

za njegovo

gradnjo večjih infrastruktur-

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

nih projektov v državi. Na
Karavankah dela potekajo
v minimalnem obsegu,

nekoliko manjšo
stjo

z

intenzivno-

se nadaljujejo tudi dela

med Divačo
železniški
infrastrukturi medtem ob
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na drugem tiru
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Na

nemoteno. G. R.
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Deli

KORONAVIRUS

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

Potrjeno brezplačno parkiranje, spremembe in dopolnitve
na področju obratovanja lokalov in komunalnega
prispevka
Zaradi izrednih razmer, ki jih je povzročila epidemija novega koranavirusa, je bila namesto napovedane redne seje občinskega
sveta sklicana dopisna seja. Svetniki so potrdili odredbo o začasnih nujnih ukrepih, s katero je župan občanom pred dnevi
omogočil začasno brezplačno parkiranje na javnih parkiriščih v lasti občine. Občinski svet je potrdil tudi spremembe in
dopolnitve meril za odobritev podaljšanega obratovanja gostinskih lokalov in kmetij v 1. branju in poenotenje odobritve olajšav
pri odmeri komunalnega prispevka za nadomestne gradnje po skrajšanem postopku. Spremembe odloka o ureditvi cestnega
prometa omogočajo uporabo javnih parkirišč za sistem souporabe vozil.
Ker je bil v času epidemije na državni ravni sprejet ukrep ukinitve vseh oblik javnega potniškega prometa, je župan v skladu s
svojimi pristojnostmi v ponedeljek sprejel odredbo o brezplačni uporabi parkirnih površin, da bi prebivalcem omogočil lažji
dostop do javnih ustanov, delovnega mesta in lažjo oskrbo z vsemi dobrinami. V skladu s poslovnikom so svetniki sprejeti sklep
potrdili naknadno.
Potrjene spremembe in dopolnitve meril za izdajo soglasij za podaljšano obratovanje gostinskih lokalov in kmetij bodo občinski
upravi omogočale izdajo soglasja gostincem v zakonsko predpisanih 15 dneh, s čimer na občini sledimo željam gostincev po
poenostavitvi procedure, odpravljajo nejasnosti in usklajujejo predpise z veljavno zakonodajo. Sedaj je potrebno v nekaterih
primerih za izdajo soglasja peljati redni upravni postopek, ki ga lahko zainteresirani posamezniki ovirajo, kar je lahko traja več
mesecev oz. celo več kot pol leta.
Sprejete spremembe in dopolnitve meril za odmero komunalnega prispevka usklajujejo olajšavo pri odmeri tako za stanovanjske
objekte kot tudi za vse ostale objekte, ki so legalno zgrajeni in se rušijo. Dopolnjena merila opredeljujejo tudi določitev površine
gradbene parcele za objekte, ki se legalizirajo v skladu z novo gradbeno zakonodajo.
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https://www.mojaobcina.si/novo-mesto/novice/korona...

Dopolnjen odlok o ureditvi cestnega prometa, ki so ga potrdili svetniki, omogoča uporabo javnih parkirišč za sistem souporabe
vozil, katerega uvedba je načrtovana v prihodnjih mesecih Za nemoteno delovanje sistema je nujno, da so za vozila, vključena v
sistem, rezervirana posebej označena parkirna mesta.
Na področju kadrovskih zadev so svetniki podali pozitivni mnenji k imenovanju Mete Potočnik za ravnateljico Vrtca Pedenjped in
Damjane Gruden za ravnateljico Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole na Šolskem centru Novo mesto.
glede

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

Župan in občinski svet javno pozivata občane k odgovornemu obnašanju, doslednemu spoštovanju priporočil
preprečevanja širjenja koronavirusa in skrbi za lastno varnost in varnost sodržavljanov.
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https://www.mineral-revija.si/3601/FIEC-poziva-k-n...
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FIEC poziva k nujni podpori
gradbeništva
24.03.2020 | 15:11

Evropska zveza gradbene industrije (The European
Construction Industry Federation, FIEC) je pozvala EU
Komisijo k takojšnjemu ukrepanju za podporo gradbeni
industriji zaradi krize COVID-19.
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Zveza - katere člani so 32 gradbenih združenj v 28 državah med
katerimi je tudi Slovenija - je dejala, da mora EU zagotoviti, da se
COVID-19 šteje za višjo silo, da odpravi kazni za podjetja, ki
morajo začasno prekiniti delo; in povečati evropska sredstva za
kritje povečanih stroškov dela.

FIEC je tudi pozvala države članice EU, naj dovolijo prekinitev ali
zmanjšanje obsega gradnje, ki je v teku, brez kazni in ali škode, če
izvajalec ne more upoštevati potrebnih zdravstvenih in varnostnih

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

ukrepov ali če zaradi oskrbovalne verige ne more delovati ali
bolezni v svoji delovni sili.

Tretja zahteva organizacije je, da EU takoj dodeli sredstva za kritje
dodatnih stroškov za projekte, ki jih sofinancira Evropska unija, za
kritje postavk, kot so dodatna varnost na delovnih mestih in
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spremembe v organizaciji ter novi časovni razpored na delovnih
mestih. Države članice EU je pozvala, naj to storijo tudi na
nacionalni ravni."Pandemija Covid-19 je javno zdravstveno stanje,
ki močno vpliva na gospodarske dejavnosti v vseh državah
članicah," je dejala FIEC, "Gradbena industrija v Evropi je bistvena
za večja infrastrukturna dela in projekte, ki spodbujajo blaginjo
skupnosti. Ta predstavlja 9 % BDP EU27 in zaposluje 16 milijonov
delavcev.

„Zato so negativni učinki Covid-19 na gradbeno industrijo v Evropi
precejšnji. V teh razmerah je že tako zapleteno upravljanje
gradbišč postalo še bolj zapleteno, če ne celo nemogoče, ko
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

podjetja poskušajo upoštevati nove in drastične zdravstvene in
varnostne ukrepe.

"Gradbena podjetja bodo finančno zelo prizadeta in projekti,
zasebni in javni pa bodo zamujali ali celo preklicani."

FIEC pravi, da so tri zahteve "prvi nujni in nepogrešljivi ukrepi, ki
jih pozivamo, da jih Komisija čim hitreje izvede. To so ključni
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ukrepi, ki jih gradbeni sektor potrebuje za preživetje in
nadaljevanje svojega prispevka k rasti in zaposlovanju v Evropi v

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

naslednjih mesecih. "
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ZDA: Gradbeništvo se ne sme
umakniti kljub krizi COVID-19
24.03.2020 | 15:45

Gradbena industrija in sindikati v ZDA v en glas pozivajo vlado
na vseh ravneh, da bi bilo gradbeno delo označeno kot
"bistveno" in oproščeno ukinitve zaradi pandemije
koronavirusa.

15

Mineral-revija.si
Država: Slovenija

24.03.2020
Torek
Kazalo

16:07
https://www.mineral-revija.si/3602/ZDA-Gradbenistv...

2/3

Glavni izvršni direktor Ameriških generalnih pogodbenih izvajalcev
Stephen E. Sandherr in predsednik Zveze sindikatov prodajalcev
nepremičnin v Severni Ameriki Sean McGarvey, sta izdala skupno
izjavo, v kateri pozivata vladne uradnike, naj gradbena dela
izvzamejo iz regionalnih, državnih in lokalnih ustavitev dela:
„Vladni uradniki na vseh ravneh bi morali obravnavati gradbeno
industrijo in delo, ki se upravlja, kot ključnega pomena in ključnega
pomena za kritične panoge, ki morajo ostati v delovanju. Gradbeni
delavci zagotavljajo neprecenljivo gospodarsko storitev, ohranjajo
in izboljšujejo nacionalno infrastrukturo, vključno s kritično
pomembnimi energetskimi in komunikacijskimi sistemi, cestami in
mostovi ter javno infrastrukturo, vključno s policijskimi, požarnimi in
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zdravstvenimi ustanovami.
"Edinstvene spretnosti gradbenih delavcev so zdaj in v prihodnjih
tednih bistvene za gradnjo, vzdrževanje in popravilo kritične
infrastrukture ter za izgradnjo začasnih zdravstvenih ustanov ter
prenovo in razširitev obstoječih.
„Delovni partnerji in upravljavci gradbene panoge še naprej
spremljajo in zagotavljajo smernice za vse priporočene varnostne
ukrepe na delovnem mestu za zdravje in varnost za gradbene
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delavce, tako da se sprejmejo ustrezni ukrepi za zagotovitev
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varnega delovnega okolja za tiste, ki delajo.“
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