Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 25. 5. 2020
Število objav: 10
Internet: 9
Tisk: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 9
Inženirski dan: 0
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Naslov

Tedenska napoved - Slovenija od 25. do 31. 5.

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 24. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...poslanka Ljudmila Novak. LJUBLJANA - Srečanje ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka s predstavniki
Mladinske iniciative za 3. razvojno os na temo gradbene zakonodaje. LJUBLJANA - Mercator bo objavil poročilo o
poslovanju v prvem letošnjem četrtletju. LOŠKI POTOK - Novinarska konferenca Zavoda za gozdove Slovenije...

Naslov

Tedenska napoved - Slovenija od 25. do 31. 5.

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 25. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...poslanka Ljudmila Novak. LJUBLJANA - Srečanje ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka s predstavniki
Mladinske iniciative za 3. razvojno os na temo gradbene zakonodaje. LJUBLJANA - Mercator bo objavil poročilo o
poslovanju v prvem letošnjem četrtletju. LOŠKI POTOK - Novinarska konferenca Zavoda za gozdove Slovenije...

Naslov

Trg nepremičnin v koronakrizi: Se bodo cene, kljub živahnemu dogajanju v sektorju
gradbeništva, vendarle znižale?

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 5. 2020

Avtor

Sanja Verovnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Trg nepremičnin v koronakrizi: Se bodo cene, kljub živahnemu dogajanju v sektorju gradbeništva, vendarle znižale?
SHUTTERSTOCK Sanja Verovnik Sanja Verovnik 24.05.2020, 02.00 Mail icon Twitter icon Instagram icon Facebook
icon Gradbeništvo je ena od redkih dejavnosti, ki so v času strogih ukrepov nemoteno delovale naprej in...

Naslov

Primeri inovacij in uspešne prakse: Razvoj tehnologij postavlja nove paradigme

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 25. 5. 2020

Avtor

Dušan Waldhütter

Teme

Gradbeništvo, graditev

...tradicionalnimi metodami. Dušan Waldhütter 25.05.2020, 05.25 Dober občutek, kako razvojno in inovativno postaja
gradbeništvo po svetu, lahko dobimo, če pogledamo lestvico 100 najbolj inovativnih podjetij. V svetu se gradbeništvo v
povezavi z moderno arhitekturo zelo spreminja, tudi z rešitvami, ki jih ponuja bionika. Energijska učinkovitost...

Naslov

V dvojnem statusu najbolj uživa javna uprava

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

V ospredju; 25. 5. 2020

Avtor

Igor Dernovšek

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Stran: 2

Površina: 830 cm2

...Bolnišnična, zdravstvena dejavnost _ . 530 Osnovnošolsko izobraževanje 494 Splošna zunajbolnišnična a
zdravstvena dejavnost 345 Cestni tovorni promet 323 Druge inženirske dejavnosti ___ in tehnično svetovanje 209
Visokošolsko izobraževanje 209 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili 186
Srednješolsko poklicno...
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Naslov

Obeta se obnova sedmih odsekov cest v občini Podčetrtek

Medij

Kozjansko.info, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...iz naslova tako imenovanega 23. člena ZFO-1 za leto 2020. Po Zakonu o javnem naročanju je bil za izvajalca del
izbran najugodnejši ponudnik, in sicer gradbeništvo in storitve Blaž Švelc, s. p. iz Zidanega Mosta, ki je podal skupno
ponudbo z NIVIG, d. o. o. Po besedah župana Petra Misje dotični izvajalec del v Podčetrtku...

Naslov

Trg nepremičnin v koronakrizi: Se bodo cene, kljub živahnemu dogajanju v sektorju
gradbeništva, vendarle znižale?

Medij

Seniorji.info, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 5. 2020

Avtor

Sanja Verovnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Trg nepremičnin v koronakrizi: Se bodo cene, kljub živahnemu dogajanju v sektorju gradbeništva, vendarle znižale?
Sanja Verovnik, 24.5.2020 Shutterstock Gradbeništvo je ena od redkih dejavnosti, ki so v času strogih ukrepov
nemoteno delovale naprej in jim epidemija za zdaj ni povzročila...

Naslov

Pa vendar se premika: Država bo vendarle uveljavila EU Smernice glede izbire izvajalcev
iz tretjih držav

Medij

Damijan.org, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...razlika v ravni plač v gradbenem sektorju med Slovenijo in matično državo tujega ponudnika znaša 30% (takšna je
približno razlika v povprečnih plačah v gradbeništvu med Slovenijo in Turčijo) in ko je udeležba domačih podizvajalcev
in dobaviteljev v projektu le četrtinska (kot je primer gradnje druge cevi predora Karavanke),...

Naslov

Virus Covid-19 nam naj bo svarilo, opozorilo in tudi vodilo

Medij

Bakos.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 24. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

... Erjavec je dodal, da se na Pomurskem sejmu tako rekoč že desetletja posvečajo temam, ki so povezane s
trajnostnim razvojem, sonaravnim kmetijstvom, gradbeništvom, zdravim načinom življenja ter skrbi za okolje. „Čeprav
Pomurski sejem razpolaga z največjim sejemskim prostorom v državi in je sejem AGRA tudi po površini,...

Naslov

POZABLJENA BOHINJSKA PROGA - SRAMOTA TRANZICIJE, 432 mio za izhod iz krize

Medij

Publishwall.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 5. 2020

Avtor

Vili Kovačič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Divača - Nova Gorica - Jesenice in nato, v naslednjem mandatu, morda celotne Slovenje. 10. Multiplikativni učinek
takega projekta sega v več panog – od gradbeništva, gradbenega materiala, elektro industrije, jeklarstva . in celo v
turizem. Projekt se lahko izvaja paralelno na več mestih hkrati in je izvedljiv v 2-3...
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Tedenska napoved - Slovenija od 25. do 31. 5.
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije od 25. do 31. maja.
PONEDELJEK, 25. maja
LJUBLJANA - V šolske klopi bodo znova sedli devetošolci.
LJUBLJANA - S poslanskimi vprašanji se bo začela redna seja DZ.
LJUBLJANA - Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v zadevi Kangler bo med drugim zaslišala nekdanjega
generalnega direktorja policije Marjana Fanka.
LJUBLJANA - Minister za zunanje zadeve Anže Logar bo opravil video pogovor z irskim kolegom Simonom Covneyem o
ublažitvi posledic pandemije.
MARIBOR - Mariborski mestni svet bo na seji med drugim razpravljal o podražitvi ravnanja z odpadnim blatom iz čistilne
naprave.
LJUBLJANA - Nadaljevanje redne seje programskega sveta RTVS, med drugim bodo obravnavali poročilo varuhinje
pravic gledalcev in poslušalcev februar-april.
LJUBLJANA - Statistični urad RS bo objavil izsledke majske raziskave o gospodarski klimi in poslovnih tendencah.
LJUBLJANA - Začel se bo Nacionalni teden prostovoljstva, ki ga pripravlja Slovenska filantropija. (do 31.)
LJUBLJANA - Začel se bo Teden gozdov. (do 31.)
TOREK, 26. maja

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

LJUBLJANA - Nadaljevanje redne seje DZ, med drugim bodo obravnavali predlog sprememb zakona o ohranjanju
narave ter predlog sklepa o izvajanju izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje.
LJUBLJANA - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide bo obravnaval predlog zakona o interventnih
ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19.
BRUSELJ - Videokonferenca ministrov za evropske zadeve, sodeloval bo državni sekretar na zunanjem ministrstvu
Gašper Dovžan, tema bo napredek pri usklajevanju ukrepov za umiritev razmer ob pandemiji.
LJUBLJANA - Minister za zunanje zadeve Anže Logar bo opravil telefonski pogovor z ukrajinskim kolegom Dmitrom
Kulebo o ublažitvi posledic pandemije.
LJUBLJANA - Predsednik DZ Igor Zorčič bo sprejel predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela.
LJUBLJANA - Spletna seja senata Univerze v Ljubljani, na kateri bodo med drugim obravnavali poročila rektorja ter
spremembe statuta univerze.
LJUBLJANA - Redna letna skupščina Zavarovalnice Triglav.
SREDA, 27. maja
LJUBLJANA - Nadaljevanje redne seje DZ, med drugim bodo obravnavali predlog novele zakona o trgovini ter predlog
dopolnitve zakona o zdravstveni dejavnosti. Za zaprtimi vrati bodo nadaljevali torkovo obravnavo vmesnega poročila
preiskovalne komisije o DUTB.
BRUSELJ - Evropska komisija bo predstavila načrt okrevanja evropskega gospodarstva po pandemiji novega
koronavirusa.
BRUSELJ - Izredno plenarno zasedanje Evropskega parlamenta o sprejetem načrtu obnove gospodarstev in
družbenega življenja po pandemiji.
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LJUBLJANA - Spletno srečanje slovenskega turizma v organizaciji STO in partnerskih organizacij z naslovom
Destinacije in doživetja prihodnosti.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca Socialne zbornice Slovenije o sistemskih spremembah oskrbe starejših, sodeloval
bo minister za delo Janez Cigler Kralj.
LJUBLJANA - Statistični urad RS bo objavil aprilske podatke o prodaji v trgovini na drobno.
LJUBLJANA - Spletna okrogla miza Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani o varnostnih izzivih virusne krize in
vlogi oboroženih sil.
LJUBLJANA - Začetek spletnega festivala Igraj se z mano v organizaciji Centra Janeza Levca Ljubljana in Društva za
kulturo inkluzije. (do 7.6.)
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje glavne obravnave v aferi Odrezana roka.
MARIBOR - Na okrožnem sodišču izrek sodbe na sojenju nekdanjim članom uprav cerkvenih holdingov Zvon zaradi
obtožb v zvezi s spornim z lastninjenjem Luke Zadar.
ČETRTEK, 28. maja
LJUBLJANA - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor bo obravnaval predlog interventnega zakona za odpravo ovir
pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji.
LJUBLJANA - Odbor DZ za finance bo obravnaval predlog zakona o poroštvu RS v evropskem posojilnem mehanizmu
Sure ter pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih
posledic za državljane in gospodarstvo.
LJUBLJANA - Minister za zunanje zadeve Anže Logar se bo na slovensko-madžarski meji sestal z madžarskim
zunanjim ministrom Petrom Szijjartom.

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

LJUBLJANA - Spletni pogovor v organizaciji PEK in STA z naslovom Evropski proračun: novo poglavje za EU?, na
katerem bodo med drugim sodelovali evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič, vodja PEK Zoran Stančič,
minister za finance Andrej Šircelj in evropska poslanka Ljudmila Novak.
LJUBLJANA - Srečanje ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka s predstavniki Mladinske iniciative za 3. razvojno os
na temo gradbene zakonodaje.
LJUBLJANA - Mercator bo objavil poročilo o poslovanju v prvem letošnjem četrtletju.
LOŠKI POTOK - Novinarska konferenca Zavoda za gozdove Slovenije na prostem ob izpustu risa Borisa v naravo.
LJUBLJANA - Spletni simpozij v organizaciji NIJZ ob svetovnem dnevu brez tobaka, ki ga obeležujemo 31. maja.
LJUBLJANA - Spletna novinarska konferenca ob svetovnem dnevu multiple skleroze, ki ga obeležujemo 30. maja.
PETEK, 29. maja
LJUBLJANA - Na izredni seji DZ bodo obravnavali predlog zakona o poroštvu RS v v evropskem posojilnem mehanizmu
Sure, predlog interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji
ter predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije.
LJUBLJANA - Statistični urad RS bo med drugim objavil podatke o gospodarski rasti v prvem letošnjem četrtletju in o
majski inflaciji.
LJUBLJANA - Odbor DZ za pravosodje bo obravnaval letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2019 in
oceno stanja za leto 2019.
BRUSELJ - Videokonferenca ministrov EU za zunanje zadeve, na kateri bo sodeloval zunanji minister Anže Logar. Med
drugim bodo obravnavali vpliv pandemije covida-19 na Azijo ter vlogo EU v regiji.
BRUSELJ - Videokonferenca ministrov EU za raziskave, na kateri bo predvidoma sodeloval državni sekretar na
ministrstvu za izobraževanje Jure Gašparič.
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BRUSELJ - Videokonferenca ministrov EU, pristojnih za vesoljske tehnologije. Predvidoma bosta sodelovala minister za
gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek ter državni sekretar Simon Zajc.
LJUBLJANA - Minister za zunanje zadeve Anže Logar bo opravil video pogovor z norveško kolegico Ine Eriksen
Soreide.
LJUBLJANA - Spletna razprava o pomoči regijam, ki jo pripravlja Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji.
LJUBLJANA - Spletno srečanje slovenskega turizma o osebnem in digitalnem odnosu do turista, ki ga organizira STO
skupaj s partnerskimi organizacijami.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca sindikatov, ki delujejo v gradbeništvu, o možnostih preprečevanja socialnega
dumpinga.
KOPER - Luka Koper bo objavila poročilo o poslovanju v prvem letošnjem četrtletju.
LJUBLJANA - Festival Godibodi 2020. (še 30.)
SOBOTA, 30. maja
LJUBLJANA - Na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se bo začel osrednji del letošnje
splošne in poklicne mature. Kandidati bodo opravljali pisni izpit iz angleščine.
LJUBLJANA - Prvi drive-in koncert v Sloveniji s skupino Tabu.
LJUBLJANA - Svetovni dan multiple skleroze.
NEDELJA, 31. maja
LJUBLJANA - Svetovni dan brez tobaka.

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

LJUBLJANA - Svetovni dan športa.
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Tedenska napoved - Slovenija od 25. do 31. 5.
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije od 25. do 31. maja.
PONEDELJEK, 25. maja
LJUBLJANA - V šolske klopi bodo znova sedli devetošolci.
LJUBLJANA - S poslanskimi vprašanji se bo začela redna seja DZ.
LJUBLJANA - Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v zadevi Kangler bo med drugim zaslišala nekdanjega
generalnega direktorja policije Marjana Fanka.
LJUBLJANA - Minister za zunanje zadeve Anže Logar bo opravil video pogovor z irskim kolegom Simonom Covneyem o
ublažitvi posledic pandemije.
MARIBOR - Mariborski mestni svet bo na seji med drugim razpravljal o podražitvi ravnanja z odpadnim blatom iz čistilne
naprave.
LJUBLJANA - Nadaljevanje redne seje programskega sveta RTVS, med drugim bodo obravnavali poročilo varuhinje
pravic gledalcev in poslušalcev februar-april.
LJUBLJANA - Statistični urad RS bo objavil izsledke majske raziskave o gospodarski klimi in poslovnih tendencah.
LJUBLJANA - Začel se bo Nacionalni teden prostovoljstva, ki ga pripravlja Slovenska filantropija. (do 31.)
LJUBLJANA - Začel se bo Teden gozdov. (do 31.)
TOREK, 26. maja

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

LJUBLJANA - Nadaljevanje redne seje DZ, med drugim bodo obravnavali predlog sprememb zakona o ohranjanju
narave ter predlog sklepa o izvajanju izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje.
LJUBLJANA - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide bo obravnaval predlog zakona o interventnih
ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19.
BRUSELJ - Videokonferenca ministrov za evropske zadeve, sodeloval bo državni sekretar na zunanjem ministrstvu
Gašper Dovžan, tema bo napredek pri usklajevanju ukrepov za umiritev razmer ob pandemiji.
LJUBLJANA - Minister za zunanje zadeve Anže Logar bo opravil telefonski pogovor z ukrajinskim kolegom Dmitrom
Kulebo o ublažitvi posledic pandemije.
LJUBLJANA - Predsednik DZ Igor Zorčič bo sprejel predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela.
LJUBLJANA - Spletna seja senata Univerze v Ljubljani, na kateri bodo med drugim obravnavali poročila rektorja ter
spremembe statuta univerze.
LJUBLJANA - Redna letna skupščina Zavarovalnice Triglav.
SREDA, 27. maja
LJUBLJANA - Nadaljevanje redne seje DZ, med drugim bodo obravnavali predlog novele zakona o trgovini ter predlog
dopolnitve zakona o zdravstveni dejavnosti. Za zaprtimi vrati bodo nadaljevali torkovo obravnavo vmesnega poročila
preiskovalne komisije o DUTB.
BRUSELJ - Evropska komisija bo predstavila načrt okrevanja evropskega gospodarstva po pandemiji novega
koronavirusa.
BRUSELJ - Izredno plenarno zasedanje Evropskega parlamenta o sprejetem načrtu obnove gospodarstev in
družbenega življenja po pandemiji.
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LJUBLJANA - Spletno srečanje slovenskega turizma v organizaciji STO in partnerskih organizacij z naslovom
Destinacije in doživetja prihodnosti.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca Socialne zbornice Slovenije o sistemskih spremembah oskrbe starejših, sodeloval
bo minister za delo Janez Cigler Kralj.
LJUBLJANA - Statistični urad RS bo objavil aprilske podatke o prodaji v trgovini na drobno.
LJUBLJANA - Spletna okrogla miza Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani o varnostnih izzivih virusne krize in
vlogi oboroženih sil.
LJUBLJANA - Začetek spletnega festivala Igraj se z mano v organizaciji Centra Janeza Levca Ljubljana in Društva za
kulturo inkluzije. (do 7.6.)
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje glavne obravnave v aferi Odrezana roka.
MARIBOR - Na okrožnem sodišču izrek sodbe na sojenju nekdanjim članom uprav cerkvenih holdingov Zvon zaradi
obtožb v zvezi s spornim z lastninjenjem Luke Zadar.
ČETRTEK, 28. maja
LJUBLJANA - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor bo obravnaval predlog interventnega zakona za odpravo ovir
pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji.
LJUBLJANA - Odbor DZ za finance bo obravnaval predlog zakona o poroštvu RS v evropskem posojilnem mehanizmu
Sure ter pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih
posledic za državljane in gospodarstvo.
LJUBLJANA - Minister za zunanje zadeve Anže Logar se bo na slovensko-madžarski meji sestal z madžarskim
zunanjim ministrom Petrom Szijjartom.
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LJUBLJANA - Spletni pogovor v organizaciji PEK in STA z naslovom Evropski proračun: novo poglavje za EU?, na
katerem bodo med drugim sodelovali evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič, vodja PEK Zoran Stančič,
minister za finance Andrej Šircelj in evropska poslanka Ljudmila Novak.
LJUBLJANA - Srečanje ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka s predstavniki Mladinske iniciative za 3. razvojno os
na temo gradbene zakonodaje.
LJUBLJANA - Mercator bo objavil poročilo o poslovanju v prvem letošnjem četrtletju.
LOŠKI POTOK - Novinarska konferenca Zavoda za gozdove Slovenije na prostem ob izpustu risa Borisa v naravo.
LJUBLJANA - Spletni simpozij v organizaciji NIJZ ob svetovnem dnevu brez tobaka, ki ga obeležujemo 31. maja.
LJUBLJANA - Spletna novinarska konferenca ob svetovnem dnevu multiple skleroze, ki ga obeležujemo 30. maja.
PETEK, 29. maja
LJUBLJANA - Na izredni seji DZ bodo obravnavali predlog zakona o poroštvu RS v v evropskem posojilnem mehanizmu
Sure, predlog interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji
ter predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije.
LJUBLJANA - Statistični urad RS bo med drugim objavil podatke o gospodarski rasti v prvem letošnjem četrtletju in o
majski inflaciji.
LJUBLJANA - Odbor DZ za pravosodje bo obravnaval letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2019 in
oceno stanja za leto 2019.
BRUSELJ - Videokonferenca ministrov EU za zunanje zadeve, na kateri bo sodeloval zunanji minister Anže Logar. Med
drugim bodo obravnavali vpliv pandemije covida-19 na Azijo ter vlogo EU v regiji.
BRUSELJ - Videokonferenca ministrov EU za raziskave, na kateri bo predvidoma sodeloval državni sekretar na
ministrstvu za izobraževanje Jure Gašparič.
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BRUSELJ - Videokonferenca ministrov EU, pristojnih za vesoljske tehnologije. Predvidoma bosta sodelovala minister za
gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek ter državni sekretar Simon Zajc.
LJUBLJANA - Minister za zunanje zadeve Anže Logar bo opravil video pogovor z norveško kolegico Ine Eriksen
Soreide.
LJUBLJANA - Spletna razprava o pomoči regijam, ki jo pripravlja Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji.
LJUBLJANA - Spletno srečanje slovenskega turizma o osebnem in digitalnem odnosu do turista, ki ga organizira STO
skupaj s partnerskimi organizacijami.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca sindikatov, ki delujejo v gradbeništvu, o možnostih preprečevanja socialnega
dumpinga.
KOPER - Luka Koper bo objavila poročilo o poslovanju v prvem letošnjem četrtletju.
LJUBLJANA - Festival Godibodi 2020. (še 30.)
SOBOTA, 30. maja
LJUBLJANA - Na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se bo začel osrednji del letošnje
splošne in poklicne mature. Kandidati bodo opravljali pisni izpit iz angleščine.
LJUBLJANA - Prvi drive-in koncert v Sloveniji s skupino Tabu.
LJUBLJANA - Svetovni dan multiple skleroze.
NEDELJA, 31. maja
LJUBLJANA - Začetek uporabe odloka o preklicu epidemije novega koronavirusa, ki je začel veljati 15. maja.
LJUBLJANA - Svetovni dan brez tobaka.
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LJUBLJANA - Svetovni dan športa.
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Gradbeništvo je ena od redkih dejavnosti, ki so v času strogih
ukrepov nemoteno delovale naprej in jim epidemija za zdaj ni
povzročila škode. Pred večjimi posledicami pa je obvarovalo tudi
vselej občutljiv nepremičninski trg.
Nepremičninski posredniki danes, nekaj dni po tem, ko so po skoraj dveh mesecih
nedelovanja zaradi ukrepov ponovno odprli vrata za vse tiste, ki želijo kupiti, prodati,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

oddati ali najeti nepremičnino, ugotavljajo, da je povpraševanje po stanovanjih oziroma
hišah skoraj enako kot pred krizo. Branko Potočnik iz podjetja Insa nepremičnine
razloge za to, da povpraševanje ostaja na nivoju tistega pred razglasitvijo epidemije,
pripisuje neprekinjenemu delovanju gradbenega trga v Sloveniji. "Gradbeništvo je ena
redkih dejavnosti, za katero se zdi, da kriza nanjo še ni vplivala," pravi Potočnik in
dodaja, da so gradbišča v Mariboru dejavna, novi objekti pa pridno rastejo.
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Zdaj in v bližnji prihodnosti bo štajerska prestolnica pridobila kar nekaj novih stanovanj in hiš. ANDREJ
PETELINŠEK

Delo se je prilagodilo z virtualnimi ogledi
Blaž Kosi, direktor projektantskega podjetja K-ing, pojasni, da so na vseh njihovih
gradbiščih, kjer rastejo nova stanovanjska naselja, dela nadaljevali tudi v času strogih
ukrepov, in to v skoraj nezmanjšanem obsegu, a z upoštevanjem vseh navodil in
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priporočil NIJZ. "Delovni procesi so se prilagodili, ne pa tudi ustavili," opozori Kosi.
Tudi Primož Pinter, direktor gradbenega podjetja Primius gradnje, ki je prav v času
najbolj strogih ukrepov zaključilo gradnjo nove stanovanjske soseske v naselju Primius
na Studencih in stanovanja predalo v uporabo kupcem (mimogrede: prazno je ostalo
zgolj eno stanovanje), opaža, da se povpraševanje po novogradnjah tudi med epidemijo
ni zmanjšalo. Ocenjuje, da je zanimanje za nova stanovanja izredno veliko, a je
ponudba tovrstnih nepremičnin v Mariboru dokaj skromna oziroma ne dohaja
povpraševanja. V gradbenem podjetju SH Global so prav tako nemoteno nadaljevali
gradnjo vseh svojih nepremičninskih projektov. Zanimanje po stanovanjih se pred in
med krizo ni spremenilo, pravijo. So pa zaradi ukrepov morali prilagoditi svoje
delovanje in strankam omogočiti virtualni ogled novih stanovanj. Odziv je bil zelo
dober, poudarijo v SH Global. Da je bilo zanimanje za nova stanovanja v Mariboru pred
koronakrizo izredno veliko, pove še en gradbeni strokovnjak, Primož Lobnik iz skupine
Novogradnje Maribor. "Med epidemijo, zaradi situacije, v kateri smo se znašli, smo
sicer zaznali manjše število telefonskih klicev v zvezi z nepremičninami, a se zdaj, ko
se ukrepi sproščajo, stanje spet normalizira: povpraševanje je podobno tistemu pred
krizo," pojasni Lobnik.
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Strah pred ukrepi bank
Nepremičninski trg bo zmeraj deloval, napoveduje Boris Lajh, Century 21 Maribor
Center. "Naj bo kriza še tako velika, potrebujemo streho nad glavo," je prepričan Lajh,
ki ocenjuje, da bi zaprtje gradbišč med epidemijo predstavljalo katastrofo.
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Gradbeništvo je, kot pravi, ena od gonilnih sil gospodarstva in razvoja v državi, zato je
strah, da se utegne ponoviti scenarij, ko sta gradbeni in nepremičninski trg v začetku
devetdesetih doživela popoln zlom, odveč. Kriza, ki smo ji priča danes, je popolnoma
drugačna, opozori Primož Lobnik. "Banke so tokrat v zelo dobri kondiciji. Edina
nevarnost je nepoznavanje razsežnosti epidemije, zato je napovedovanje ekonomske
prihodnosti nehvaležno dejanje." Lobnika najbolj skrbijo ukrepi bank, ki pa so bili
sprejeti že pred epidemijo. "Zaostrovanje pogojev za pridobitev sredstev projektnega
ﬁnanciranja vsekakor lahko vpliva na tiste, ki želijo investirati v gradnjo. Prav tako
zaostrovanje pogojev glede pridobivanja stanovanjskih kreditov vodi v negotovost
kupce nepremičnin, saj zmanjšuje število kreditno sposobnih." Zaostrovanja s strani
bank se boji tudi Lajh: "Če se ﬁnanciranje gradbenih projektov ustavi, bomo sami sebi
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ponovno po nepotrebnem ustvarili krizo."

Najemnine v Ljubljani se nižajo
Bo večja ponudba stanovanj za najem na trgu znižala cene najemnin? Direktor
nepremičninske agencije Atrium nepremičnine Daniel Angel Sauli ocenjuje, da se najemnine
utegnejo spremeniti oziroma so se že v Ljubljani, ne pa tudi v Mariboru, kjer cene
najemniških stanovanj nikoli niso bile tako zasoljene kot v prestolnici, kar je posledica tudi
večjega povpraševanja. V Ljubljani so se zaradi koronakrize po zbranih podatkih pocenila
oddajanja predvsem dvosobnih stanovanj, ki so bila najprimernejša za oddajanje turistom, in
sicer s 700 evrov mesečno na 600 ali celo 550 evrov.

Čakanje na padec cen
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Krizne razmere na trgu vplivajo na marsikaj, tudi na cene. Na namigovanja nekaterih,
da se utegnejo nepremičnine zaradi epidemije poceniti, nepremičninski posredniki in
gradbinci gledajo drugače. Tako Primož Lobnik kot Primož Pinter iz gradbenega
segmenta zatrjujeta, da cene nepremičninam ne bodo padle, dokler ponudba ne bo
presegla povpraševanja po njih. Lobnik kot argument za to, da ni pričakovati nižanja
cen, navaja dejstvo, da gradnja stanovanj ni kratkoročen proces, ampak faza od
pridobitve zemljišča do prodaje, ki traja nekaj let. Kot opozori sogovornik, so trenutne
prodajne cene novih stanovanj v Mariboru ene izmed najnižjih v Sloveniji. "Cene se ne
bodo spremenile, ker so prodajne cene že sedaj izenačene z izvedbenimi cenami,"
navajajo v še enem gradbenem podjetju, SH Global. Se pa pričakovanje glede nižanja
cen pozna zlasti pri povpraševanju tistih, ki nepremičnine kupujejo za investicijo,
ugotavlja Mojca Žižek Mesarec iz podjetja Galea nepremičnine. "Za tovrstne kupce
nakup nepremičnine ni nujen, ne rešujejo stanovanjskega problema, zaradi tega lahko
čakajo na 'krizo', ki bi cene dejansko spustila," pravi sogovornica. Branko Potočnik
ocenjuje, da so škarje in platno za načrtovanje prihodnosti trga nepremičnin v rokah
politikov in ﬁnančnih ustanov: "Če bo zdravstvena kriza trajala predolgo in bo zaradi
tega gospodarstvo močneje prizadeto, se bo povpraševanje po nepremičninah seveda
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zmanjšalo, vendar ne pričakujem velikega znižanja cen. Tudi v času, ko nas je
gospodarska kriza najbolj stiskala, so se privlačna stanovanja in hiše na dobrih lokacijah
dobro prodajali. Povpraševanje po urejenih nepremičninah, ki so na voljo po primernih
cenah in na dobrih lokacijah, namreč vedno obstaja."
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Gradbeni trg je eden redkih, ki jih koronakriza ni ustavila. Dela so na večini gradbišč, kjer nastajajo nove
stanovanjske zgradbe, potekala nemoteno, kot denimo v soseski Novi Vrtovi, ki nastaja med Taborom in
Studenci. NOVOGRADNJE MARIBOR

Še vedno primanjkuje novogradenj
Da bodo cene nepremičnin poslej posledica širšega gospodarskega delovanja, kupne
moči, stopnje zaposlenosti prebivalstva, ponudbe bančnih kreditov, pa razmišlja Dika
Vranc iz nepremičninske agencije RE/MAX Nepremičnine Maribor. Pričakuje, da bodo
cene nepremičnin bolj pod pritiskom tam, kjer so bile najbolj pregrete, predvsem v
Ljubljani in nekaterih drugih slovenskih krajih. Veliko neznank je tudi, kaj se utegne
zgoditi z najemnimi stanovanji za turiste, ki zaradi ukrepov samevajo, lastniki pa zanja
zaradi izpada dohodkov ne morejo plačevati kreditov in pokriti vseh stroškov. Nekaj jih
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bo zagotovo oddanih v dolgoročni najem, napoveduje Vrančeva, s čimer se bo povečala
ponudba najemniških stanovanj in v Ljubljani tudi znižale cene pred krizo precej
zasoljenih najemnin. Dogajanje na trgu nepremičnin v Sloveniji v prihodnosti je težko
napovedovati, meni Mojca Žižek Mesarec. Ocenjuje, da do konca leta večjih sprememb
vendarle ne bo. "Cene nepremičnin reagirajo med zadnjimi in kriza se še ni niti pričela."
Mesarčeva pravi, da v oči bolj bode problem pomanjkanja novogradenj na
nepremičninskem trgu v Mariboru: "Pomanjkanje novih nepremičnin je kljub
živahnemu gradbenemu dogajanju še vedno precejšnje: novogradnje gredo za med in se
hitro prodajajo." Dejstvo, da gradbeni trg po desetletjih krize v mestu pod Pohorjem
ponovno živi, deluje optimistično, pravi Dika Vranc. "Nekaj projektov je že
zaključenih, nekaj jih je tik pred zaključkom, odpirajo se novi. Upajmo na uspešen izid
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vsega," še sklene sogovornica.
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Primeri inovacij in uspešne
prakse: Razvoj tehnologij
postavlja nove paradigme

ODPRI GALERIJO
Apis Cor s tiskanjem objektov na gradbišču zmanjšuje stroške gradnje za 40 odstotkov v primerjavi s
tradicionalnimi metodami. APIS COR
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Dober občutek, kako razvojno in inovativno postaja gradbeništvo
po svetu, lahko dobimo, če pogledamo lestvico 100 najbolj
inovativnih podjetij.
V svetu se gradbeništvo v povezavi z moderno arhitekturo zelo spreminja, tudi z
rešitvami, ki jih ponuja bionika. Energijska učinkovitost zgradb in bionska zelena
arhitektura sta pomembni za zagotavljanje harmonije med stavbami in naravnim
okoljem, za ohranjanje ekološkega ravnovesja in doseganje trajnostnega razvoja stavb,"
pravi Janez Škrlec, dolgoletni član Sveta za znanost in tehnologijo RS in ustanovitelj
Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS. Če želimo dobiti občutek, kako razvojno in
inovativno postaja področje gradbeništva, si je treba pogledati gradbeniški izbor Top
100 najbolj inovativnih podjetij, svetuje Škrlec, saj ta že danes močno vplivajo na vso
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

gradbeno industrijo in njen napredek. "To so podjetja, ki s 3D-tiskanjem, umetno
inteligenco, blockchainom, IoT-om, robotskimi gradbenimi sistemi in drugimi
tehnološkimi rešitvami združujejo tehnologije in konstrukcije za boljši jutri."

Natisnjeno - zgrajeno
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Nove tehnologije, novi materiali in novi gradbeni procesi bodo omogočali varno, hitro in zanesljivo
gradnjo, pravi Janez Škrlec. OSEBNI ARHIV

Podjetje Apis Cor s 3D-tehnologijami tiska zgradbe, tudi domove. Zahvaljujoč tej novi
tehnologiji tiskanja na kraju samem lahko zmanjša stroške za 40 odstotkov v primerjavi
s tradicionalnimi metodami gradnje. Branch Technology na primer združuje robotiko in
3D-tisk za gradbeništvo. S posnemanjem naravnih sistemov (celično izdelavo) ustvarja
trajnostne strukture v rekordnem času. Branch Technology porabi čim manj materiala za
učinkovito gradnjo z optimiziranimi geometrijami, zahvaljujoč svojim specializiranim
robotom in načinom 3D-tiskanja.
Cazza ponuja storitve oblikovanja, gradbenega inženiringa, ko gre za vključitev 3Dtiskanja v gradbene projekte. To podjetje je sposobno obstoječe načrte spremeniti v
sheme za 3D-tiskanje in uporablja trajnostne materiale in po meri izdelane robote za
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3D-tiskanje.

VR-tehnologije kot podpora procesom
Z gradbeništvom so danes tesno povezana podjetja, ki ustvarjajo rešitve za potopitvena
okolja virtualne resničnosti (VR), ta pa arhitektom in gradbenim strokovnjakom
pomagajo pri ustvarjanju realističnih prizorov, ki jih je mogoče uporabiti od načrtovanja
do sledenja celotni gradnji, razlaga Škrlec, ki je tovrstno tehnologijo v minulih letih
velikokrat uspešno promoviral na številnih tehnoloških, energetskih in nanotehnoloških
dnevih, kjer so fakultete in inštituti predstavljali nove tehnologije, nove tehnološke
procese in inovacije. "Rešitve podjetja IrisVR lahko uporabljajo denimo gradbeni
strokovnjaki, arhitekti in inženirji, da strankam in delovnim ekipam omogočijo pogled v
prostor, preden se bo gradnja fizičnega sveta sploh začela. InsiteVR lahko pomaga
gradbenim strokovnjakom, da se izognejo dragim presenečenjem med gradnjo, tako, da
z virtualnim načinom razumevanja prostora predvidijo vse gradbene možnosti.
CubicVR pa združuje arhitekturo, inženiring in gradbeništvo z virtualno resničnostjo in
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gamifikacijo. Omogoča komunikacijo s strankami, že preden se gradnja začne, in
prinaša pomemben prihranek časa in denarja, prav tako odpravlja napake v
komunikaciji. TheConstruct je posebna platforma za pregled oblikovanja, ki uporablja
AR in VR za ogled potenciala projekta na imerziven in intuitiven način."

Stroji, oprema in celovita tehnološka podpora
Orbcommm je vodilni svetovni ponudnik industrijskih komunikacijskih rešitev internet
of things (IoT) in machine to machine (M2M), ki na daljavo spremljajo in nadzorujejo
nepremična in mobilna sredstva. Omogočajo sledenje, spremljanje in nadzor težke
opreme za gradbena podjetja in s tem preprečujejo kraje, zmanjšujejo stroške opreme in
optimizirajo učinkovitost gradbenega sektorja. AutoDesk Fusion Connect ponuja rešitev
IoT, ki jo je mogoče uporabiti pri gradbenih projektih, pri sledenju opremi in
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spremljanju podatkov o njej, projekt SITESENSR pa pomaga podjetjem spoštovati
predpise o hrupu in vibracijah. Giatec Scientific ponuja rešitve IoT posebej za
gradbeništvo. Te vključujejo tudi pametne rešitve za testiranje betona, kamor spadajo
brezžično spremljanje lastnosti betona, natančna ocena stanja infrastrukture in trajnostni
nadzor kakovosti betona. Prav tako ponujajo korozijsko kartiranje.

Roboti na gradbišču in nad njim
Danes se na velikih gradbiščih uporabljajo tudi posebni droni. Kespry je gradbena
brezpilotna naprava za spremljanje napredka pri zemeljskih delih in za kartiranje
gradbišč. Ti droni so namenjeni tudi učinkovitemu zbiranju topografskih informacij, za
lažje sledenje napredku in boljše upravljanje virov ter so popolna rešitev za gradbene
strokovnjake. Construction Robotics gradi gradbene robote, priljubljen je na primer
SAM100, pravi zidarski robot, ki delavce razbremenjuje neprijetnih gradbenih del pri
postavljanju opeke. Gradbena mehanizacija prinaša v gradbeno industrijo zelo različne
robote in avtomatizirane procese za varnejšo in učinkovitejšo gradnjo. Unearth Labs
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denimo ustvarja različne vrste tehnologij za učinkovitejšo in varnejšo gradnjo. Za
ustvarjanje vseobsegajočih rešitev za gradbene ekipe uporabljajo umetno inteligenco,
drone, satelite, IoT in drugo.

Nadgrajena človeška moč
Na področje tehnološko naprednega gradbeništva vsekakor sodijo tudi rešitve podjetja
Ekso Bionics, ki je ustvarjalec nosljive robotske tehnologije in bionskih oblek. Te
omogočajo gibanje, dodatno moč in večjo varnost delavcem v gradbeni industriji. Ta
bionska tehnologija jim zagotavlja, da delo opravljajo brez bolečin, ki so običajno
povezane s fizičnim naporom, poleg tega jim pomaga, da se izognejo poškodbam.
"Sodobno gradbeništvo je torej povezano z novimi tehnologijami, novimi materiali,
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novimi gradbenimi procesi, avtomatizacijo, robotizacijo in iskanjem inovativnih
gradbenih tehnik, ki bodo človeku omogočali varno, hitro in zanesljivo gradnjo,"
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povzame Janez Škrlec.
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Zaradi spremembe, ki je bila sprejeta tik pred zdajci, bo večina upravičencev ob delu prejemala več kot
pokojnine. Fotografija je simbolična.
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Prejemniki dela starostne oziroma

A

predčasne pokojnine po dejavnostih (v EUR)
podatki

Ministrstvo za delo

v evrih

jjl

m

i
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uprave

v

557

Bolnišnična, zdravstvena dejavnost

.

_•

Osnovnošolsko izobraževanje

494
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zdravstvena

a345

dejavnost

Cestni tovorni promet

___

Druge inženirske dejavnosti

in tehnično

323

209

svetovanje

Visokošolsko izobraževanje
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Obeta se obnova sedmih odsekov cest v občini Podčetrtek
Podčetrtek

24. 5. 2020 8:26

Na Občini Podčetrtek so v minulih dneh pristopili k rekonstrukciji
občinskih cest na sedmih odsekih v skupni dolžini skoraj štirih
kilometrov. Prenovljenih odsekov se bodo občani tako lahko veselili
po celotni občini.
Dela v skupni vrednosti 214.625,97 evrov bodo po zagotovilih
izvajalca del končana do zadnjega avgusta letošnjega leta.
Odraz razvojne usmeritve in urejenosti vsake lokalne skupnosti so tudi
javne ceste. Tega se zavedajo tudi na Občini Podčetrtek, kjer so v
preteklih letih že obnovili večino občinskega cestnega omrežja, z deli pa bodo nadaljevali tudi letos, ko bodo dela stekla kar
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na sedmih odsekih po celotni občini. Minulo sredo je tako župan Občine Podčetrtek Peter Misja podpisal pogodbo o
rekonstrukciji občinskih cest v letu 2020, ki je vredna 214.625,97 evrov skupaj z vključenim davkom na dodano vrednost.
Omenjena sredstva je Občina Podčetrtek pridobila iz državnega proračuna, iz naslova tako imenovanega 23. člena ZFO-1 za
leto 2020.
Po Zakonu o javnem naročanju je bil za izvajalca del izbran najugodnejši ponudnik, in sicer gradbeništvo in storitve Blaž
Švelc, s. p. iz Zidanega Mosta, ki je podal skupno ponudbo z NIVIG, d. o. o. Po besedah župana Petra Misje dotični izvajalec
del v Podčetrtku dela opravlja prvič, a verjamejo, da bo vse postorjeno kvalitetno in v predpisanih časovnih rokih.

Tokrat sedem odsekov, kmalu še nove obnove cest
Obnova sedmih odsekov cest, 1000 metrov v Peclju, 300 metrov v Virštanju,700 metrov v Nezbišah, 800 metrov
v Selah, 500 metrov v Lastniču in dva odseka na Sv. Emi (100 metrov in 350 metrov), bo zaključena do 31. avgusta 2020. Na
omenjenih odsekih se bodo opravljala različna dela, razširitve, odvodnjavanje, preplastitve, ureditev prometne signalizacije…
Rekonstrukcija občinskih cest se bo tako pričela v najkrajšem možnem času.
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Ob koncu podpisa pogodbe pa je župan Peter Misja še razkril, da v bližnji prihodnosti obeta tudi podpis še ene pogodbe o
obnovi cest, in sicer z državo o obnovi ceste v Virštanju v dolžini dveh kilometrov. Tudi to cesto pa želijo rekonstruirati že v
letošnjem letu.

REKONSTRUKCIJA OBČINSKI CEST V LETU 2020

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

Dolžina: Sedem odsekov (okrog 4 kilometre)
Izvajalec: Blaž Švelc s.p. v partnerstvu z NIVIG d.o.o.
Vrednost: 214.625,97€ z DDV
Rok zaključka del: 31. avgust 2020
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Trg nepremičnin v koronakrizi: Se bodo cene, kljub
živahnemu dogajanju v sektorju gradbeništva, vendarle
znižale?
Sanja Verovnik, 24.5.2020

Shutterstock

Gradbeništvo je ena od redkih dejavnosti, ki so v času strogih ukrepov nemoteno delovale naprej in jim
epidemija za zdaj ni povzročila škode. Pred večjimi posledicami pa je obvarovalo tudi vselej občutljiv
nepremičninski trg.
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Nepremičninski posredniki danes, nekaj dni po tem, ko so po skoraj dveh mesecih nedelovanja zaradi
ukrepov ponovno odprli vrata za vse tiste, ki želijo kupiti, prodati, oddati ali najeti nepremičnino, ugotavljajo,
da je povpraševanje po stanovanjih oziroma hišah skoraj enako kot pred krizo. Branko Potočnik iz podjetja
Insa nepremičnine razloge za to, da povpraševanje ostaja na nivoju tistega pred razglasitvijo epidemije,
pripisuje neprekinjenemu delovanju gradbenega trga v Sloveniji. "Gradbeništvo je ena redkih dejavnosti, za
katero se zdi, da kriza nanjo še ni vplivala," pravi Potočnik in dodaja, da so gradbišča v Mariboru dejavna,
novi objekti pa pridno rastejo.
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Zdaj in v bližnji prihodnosti bo štajerska prestolnica pridobila kar nekaj novih stanovanj in hiš.

Andrej Petelinšek

Delo se je prilagodilo z virtualnimi ogledi

Blaž Kosi, direktor projektantskega podjetja K-ing, pojasni, da so na vseh njihovih gradbiščih, kjer rastejo
nova stanovanjska naselja, dela nadaljevali tudi v času strogih ukrepov, in to v skoraj nezmanjšanem
obsegu, a z upoštevanjem vseh navodil in priporočil NIJZ. "Delovni procesi so se prilagodili, ne pa tudi
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ustavili," opozori Kosi. Tudi Primož Pinter, direktor gradbenega podjetja Primius gradnje, ki je prav v času
najbolj strogih ukrepov zaključilo gradnjo nove stanovanjske soseske v naselju Primius na Studencih in
stanovanja predalo v uporabo kupcem (mimogrede: prazno je ostalo zgolj eno stanovanje), opaža, da se
povpraševanje po novogradnjah tudi med epidemijo ni zmanjšalo. Ocenjuje, da je zanimanje za nova
stanovanja izredno veliko, a je ponudba tovrstnih nepremičnin v Mariboru dokaj skromna oziroma ne dohaja
povpraševanja. V gradbenem podjetju SH Global so prav tako nemoteno nadaljevali gradnjo vseh svojih
nepremičninskih projektov. Zanimanje po stanovanjih se pred in med krizo ni spremenilo, pravijo. So pa
zaradi ukrepov morali prilagoditi svoje delovanje in strankam omogočiti virtualni ogled novih stanovanj.
Odziv je bil zelo dober, poudarijo v SH Global. Da je bilo zanimanje za nova stanovanja v Mariboru pred
koronakrizo izredno veliko, pove še en gradbeni strokovnjak, Primož Lobnik iz skupine Novogradnje Maribor.
"Med epidemijo, zaradi situacije, v kateri smo se znašli, smo sicer zaznali manjše število telefonskih klicev v
zvezi z nepremičninami, a se zdaj, ko se ukrepi sproščajo, stanje spet normalizira: povpraševanje je
podobno tistemu pred krizo," pojasni Lobnik.
Strah pred ukrepi bank
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Nepremičninski trg bo zmeraj deloval, napoveduje Boris Lajh, Century 21 Maribor Center. "Naj bo kriza še
tako velika, potrebujemo streho nad glavo," je prepričan Lajh, ki ocenjuje, da bi zaprtje gradbišč med
epidemijo predstavljalo katastrofo.
Gradbeništvo je, kot pravi, ena od gonilnih sil gospodarstva in razvoja v državi, zato je strah, da se utegne
ponoviti scenarij, ko sta gradbeni in nepremičninski trg v začetku devetdesetih doživela popoln zlom, odveč.
Kriza, ki smo ji priča danes, je popolnoma drugačna, opozori Primož Lobnik. "Banke so tokrat v zelo dobri
kondiciji. Edina nevarnost je nepoznavanje razsežnosti epidemije, zato je napovedovanje ekonomske
prihodnosti nehvaležno dejanje." Lobnika najbolj skrbijo ukrepi bank, ki pa so bili sprejeti že pred epidemijo.
"Zaostrovanje pogojev za pridobitev sredstev projektnega financiranja vsekakor lahko vpliva na tiste, ki želijo
investirati v gradnjo. Prav tako zaostrovanje pogojev glede pridobivanja stanovanjskih kreditov vodi v
negotovost kupce nepremičnin, saj zmanjšuje število kreditno sposobnih." Zaostrovanja s strani bank se boji
tudi Lajh: "Če se financiranje gradbenih projektov ustavi, bomo sami sebi ponovno po nepotrebnem ustvarili
krizo."
Najemnine v Ljubljani se nižajo
Bo večja ponudba stanovanj za najem na trgu znižala cene najemnin? Direktor nepremičninske agencije
Atrium nepremičnine Daniel Angel Sauli ocenjuje, da se najemnine utegnejo spremeniti oziroma so se že v
Ljubljani, ne pa tudi v Mariboru, kjer cene najemniških stanovanj nikoli niso bile tako zasoljene kot v
prestolnici, kar je posledica tudi večjega povpraševanja. V Ljubljani so se zaradi koronakrize po zbranih
podatkih pocenila oddajanja predvsem dvosobnih stanovanj, ki so bila najprimernejša za oddajanje turistom,
in sicer s 700 evrov mesečno na 600 ali celo 550 evrov.
Čakanje na padec cen

Krizne razmere na trgu vplivajo na marsikaj, tudi na cene. Na namigovanja nekaterih, da se utegnejo
nepremičnine zaradi epidemije poceniti, nepremičninski posredniki in gradbinci gledajo drugače. Tako
Primož Lobnik kot Primož Pinter iz gradbenega segmenta zatrjujeta, da cene nepremičninam ne bodo padle,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

dokler ponudba ne bo presegla povpraševanja po njih. Lobnik kot argument za to, da ni pričakovati nižanja
cen, navaja dejstvo, da gradnja stanovanj ni kratkoročen proces, ampak faza od pridobitve zemljišča do
prodaje, ki traja nekaj let. Kot opozori sogovornik, so trenutne prodajne cene novih stanovanj v Mariboru ene
izmed najnižjih v Sloveniji. "Cene se ne bodo spremenile, ker so prodajne cene že sedaj izenačene z
izvedbenimi cenami," navajajo v še enem gradbenem podjetju, SH Global. Se pa pričakovanje glede nižanja
cen pozna zlasti pri povpraševanju tistih, ki nepremičnine kupujejo za investicijo, ugotavlja Mojca Žižek
Mesarec iz podjetja Galea nepremičnine. "Za tovrstne kupce nakup nepremičnine ni nujen, ne rešujejo
stanovanjskega problema, zaradi tega lahko čakajo na 'krizo', ki bi cene dejansko spustila," pravi
sogovornica. Branko Potočnik ocenjuje, da so škarje in platno za načrtovanje prihodnosti trga nepremičnin v
rokah politikov in finančnih ustanov: "Če bo zdravstvena kriza trajala predolgo in bo zaradi tega
gospodarstvo močneje prizadeto, se bo povpraševanje po nepremičninah seveda zmanjšalo, vendar ne
pričakujem velikega znižanja cen. Tudi v času, ko nas je gospodarska kriza najbolj stiskala, so se privlačna
stanovanja in hiše na dobrih lokacijah dobro prodajali. Povpraševanje po urejenih nepremičninah, ki so na
voljo po primernih cenah in na dobrih lokacijah, namreč vedno obstaja."
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Gradbeni trg je eden redkih, ki jih koronakriza ni ustavila. Dela so na večini gradbišč, kjer nastajajo nove stanovanjske zgradbe, potekala

Novogradnje Maribor

nemoteno, kot denimo v soseski Novi Vrtovi, ki nastaja med Taborom in Studenci.

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

Da bodo cene nepremičnin poslej posledica širšega gospodarskega delovanja, kupne moči, stopnje
zaposlenosti prebivalstva, ponudbe bančnih kreditov, pa razmišlja Dika Vranc iz nepremičninske agencije
RE/MAX Nepremičnine Maribor. Pričakuje, da bodo cene nepremičnin bolj pod pritiskom tam, kjer so bile
najbolj pregrete, predvsem v Ljubljani in nekaterih drugih slovenskih krajih. Veliko neznank je tudi, kaj se
utegne zgoditi z najemnimi stanovanji za turiste, ki zaradi ukrepov samevajo, lastniki pa zanja zaradi izpada
dohodkov ne morejo plačevati kreditov in pokriti vseh stroškov. Nekaj jih bo zagotovo oddanih v dolgoročni
najem, napoveduje Vrančeva, s čimer se bo povečala ponudba najemniških stanovanj in v Ljubljani tudi
znižale cene pred krizo precej zasoljenih najemnin. Dogajanje na trgu nepremičnin v Sloveniji v prihodnosti
je težko napovedovati, meni Mojca Žižek Mesarec. Ocenjuje, da do konca leta večjih sprememb vendarle ne
bo. "Cene nepremičnin reagirajo med zadnjimi in kriza se še ni niti pričela." Mesarčeva pravi, da v oči bolj
bode problem pomanjkanja novogradenj na nepremičninskem trgu v Mariboru: "Pomanjkanje novih
nepremičnin je kljub živahnemu gradbenemu dogajanju še vedno precejšnje: novogradnje gredo za med in
se hitro prodajajo." Dejstvo, da gradbeni trg po desetletjih krize v mestu pod Pohorjem ponovno živi, deluje
optimistično, pravi Dika Vranc. "Nekaj projektov je že zaključenih, nekaj jih je tik pred zaključkom, odpirajo
se novi. Upajmo na uspešen izid vsega," še sklene sogovornica.
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Pa vendar se premika: Država bo vendarle uveljavila EU
24 MAJA, 2020

Smernice glede izbire izvajalcev iz tretjih držav

By jpd
in GOSPODARSTVO

Za dogmatike in libertarne fanatike pa še moj decembrski tekst o upravičenosti
izbire tujih izvajalcev pri gradnji naše infrastrukture.

KOMENTIRAJ

Nadzorni svet DARS je prejšnji teden potrdil izbor najugodnejšega ponudnika
za izgradnjo druge cevi predora Karavanke. Izbran ponudnik Cengiz Group iz
Turčije, ki naj bi drugo cev izgradil za 98.5 mio evrov, je bil tudi po pogajanjih
za slabih 6% cenejši od drugega najugodnejšega ponudnika (konzorcij podjetij
Kolektor CGP, Riko in turški Yapi Merkezi) in za slabih 17% cenejši od tretjega
najugodnejšega ponudnika (konzorcij podjetij Implenia iz Avstrije in Švice ter
CGP Novo mesto). S to izbiro je DARS, na prvi pogled, uspel na najbolj
racionalen način (z dodatnimi pogajanji) izbrati cenovno optimalno ponudbo.
Izbira je bila morda cenovno optimalna za DARS. Vendar pa ni bila optimalna
tudi iz vidika Slovenije, se pravi iz vidika celotnih makroekonomskih,
zaposlitvenih in ﬁskalnih učinkov za Slovenijo. V nadaljevanju bom v petih
točkah pokazal, zakaj izbira tujega ponudnika, čeprav je najcenejši, ne pomeni
nujno tudi optimalne izbire za državo.

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

S tujimi izvajalci se dodana vrednost prelije v
tujino
Prvič, v primeru izbire tujega izvajalca in podizvajalcev se večina vrednosti
investicije prelije v tujino. Predpostavimo tipični gradbeni projekt v vrednosti
100 mio evrov in ga na podlagi povprečja gradbene panoge in povezav z
ostalimi panogami razdelimo na štiri ključne komponente dodane vrednosti
(tabela 1). Če projekt izvedejo zgolj domači subjekti, vidimo, da se skoraj 70%
vrednosti razdeli med domače subjekte, dobrih 30% vrednosti pa se prek uvoza
materiala in storitev prelije v tujino. Domači del dodane vrednosti se razdeli na
neto plače (29.3%), na neto poslovni presežek (19.9%), in na davke (20.4%).
Tabela 1: Razdelitev dodane vrednosti na domačo in tujo komponento glede na
obseg angažmaja domačih ponudnikov (v %)
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Opomba: Med stroški dela in poslovnim presežkom za tuje izvajalce so
upoštevane le postavke za glavnega tujega izvajalca, vrednost storitev tujih
podizvajalcev in dobavljenega materiala je vključena v postavko uvoženega
materiala in storitev.

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

Vir podatkov: SURS in Ajpes; lastni izračuni
V primeru, ko je glavni izvajalec iz tujine, vsi podizvajalci in dobavitelji pa so iz
Slovenije, slovenskim subjektom v povprečju ostane le še slabih 43% vrednosti
projekta, 57% vrednosti pa se prelije v tujino. Če delež domačih opravljenih
podizvajalskih del in dobav pade le še na četrtino, kar se bo glede na napovedi
očitno zgodilo pri gradnji druge cevi Karavanke, pa domačim subjektom ostane
samo še 13% celotne vrednosti projekta, skoraj 87% vrednosti projekta pa se
prelije v tujino v korist tujih izvajalcev, podizvajalcev in dobaviteljev. V primeru
oddaje del tujim izvajalcem torej država praktično vso vrednost investicije
prelije v tujino.
Drugič, v primeru izbire tujega izvajalca domači subjekti – podjetja, zaposleni,
država – od projekta nimajo skoraj nič. V primeru 100-milijonske investicije
zaradi izbire tujega izvajalca domači delavci (ob službah) izgubijo še za skoraj
25 mio evrov neto plač, domača podjetja pa za več kot 16 mio evrov
amortizacije in dobičkov. Vse to se zdaj prelije v tujino.

Tuji izvajalci ne plačujejo davkov v Sloveniji
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Tretjič, če od skupne cene projekta odštejemo znesek davkov, ki jih tuji izvajalci
(podizvajalci, dobavitelji) ne bodo plačali v Sloveniji, domači pa bi jih (razlika
znaša dobrih 15 mio evrov pri 100-milijonski investiciji), lahko ugotovimo, da je
za zasebnega investitorja sicer ugodneje izbrati nižjo tujo ponudbo. Če pa gre za
javnega investitorja, kot sta DARS in Direkcija za infrastrukturo, pa je z izbiro
tujega ponudnika država izgubila za dobrih 15 mio evrov davkov, ki bi se v
primeru domačih izvajalcev vrnili nazaj v proračun. Iz ﬁskalnega vidika je torej
za državo ugodneje izbrati domače izvajalce, dokler niso od tujih dražji za več
kot 15%.

Tuji izvajalci ne zaposlujejo domače delovne
sile
Četrtič, če upoštevamo še dejstvo, da tuji izvajalec zaposluje lastno (tujo)
delovno silo, dobimo zaradi izbire tujega izvajalca negativen učinek na domačo
zaposlenost. Infrastrukturna investicija v vrednosti 100 mio evrov neposredno
pomeni angažman 978 obstoječih ali novih delovnih mest v gradbenem sektorju
samem ter posredno še angažma 1,276 delovnih mest v drugih, prek
dobaviteljskih tokov povezanih, panogah. Skupno investicija v takšni vrednosti
torej neposredno ali posredno vpliva na 2,245 delovnih mest (obstoječih ali
novih). Če projekt dobijo tuja podjetja smo torej ta delovna mesta podarili
tujcem.

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

S tem pa domača država ne izgubi samo delovnih mest, pač pa izgubi tudi
dohodnino in prispevke v pokojninsko in zdravstveno blagajno. Kot sem
pokazal že zgoraj, se z izbiro tujih izvajalcev investitor odloči, da se proračun in
socialne blagajne odpovedo prilivom v vrednosti 15% investicije.

S tujimi izvajalci se država odpove
multiplikativnim učinkom
In petič, infrastrukturne investicije so najboljši stimulus za domače
gospodarstvo. Vezane so na gradbeno dejavnost, ki ima med vsemi panogami
tradicionalno največji multiplikatorski učinek na ostale panoge. Vsak evro
začetne investicije spodbudi skupno povečanje BDP v višini 2.28 evrov. Z izbiro
tujih izvajalcev se država odpove tem multiplikativnim učinkom, ki bi sicer
nastali, če bi domača izvajalska podjetja najemala domače podizvajalce in
dobavitelje, ki bi več zaposlovali in investirali, in če bi domači delavci,
zaposleni pri izvajalcih, podizvajalcih in dobaviteljih, trošili v Sloveniji. Z izbiro
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tujega izvajalca gre vse to v tujino in povečuje BDP in dohodke prebivalcev
neke druge države. Z izbiro tujih izvajalcev torej država stimulira tuje
gospodarstvo namesto domačega. Ob ohlajanju gospodarske rasti je to še toliko
bolj pomembno.

Nepoštena konkurenca zaradi socialnega
dumpinga
O tem DARS in 2TDK ne razmišljata, morala pa bi razmisliti vlada, ali želi javni
denar prelivati v tujino ali pa ga nameniti za stimuliranje domačega gospodarstva
in ustvarjanje domačih delovnih mest.

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

Tako investitorji kot vlada pa bi se morali zavedati tudi, da bo do teh izgub za
domače subjekte prišlo v prvi vrsti zaradi tega, ker so bili tuji izvajalci na
projektu izbrani zaradi uporabe prakse socialnega dumpinga. V primeru, ko tuji
ponudniki na javnih razpisih v Sloveniji prihajajo iz držav z nižjo ravnijo plač
oziroma nižjo stopnjo pravic zaposlenih, njihove ponudbe že avtomatsko
vključujejo socialni dumping, saj lahko zgolj zaradi razlike v ravni plač med
Slovenijo in matično državo na razpisu nastopajo z nižjo ponudbeno ceno.
Ko razlika v ravni plač v gradbenem sektorju med Slovenijo in matično državo
tujega ponudnika znaša 30% (takšna je približno razlika v povprečnih plačah v
gradbeništvu med Slovenijo in Turčijo) in ko je udeležba domačih podizvajalcev
in dobaviteljev v projektu le četrtinska (kot je primer gradnje druge cevi
predora Karavanke), lahko tuji ponudnik zgolj zaradi nižjih plač nastopi na
razpisu s ponudbeno ceno, ki je nižja od cene domačih podjetij za 11.4%. V
primeru, ko razlika v plačah v gradbenem sektorju znaša 50%, lahko tuji
ponudnik nastopi na razpisu s ponudbeno ceno, ki je nižja od ponudbene cene
konzorcija domačih podjetij za skoraj petino (za 19%).
Tabela 2: Učinek socialnega dumpinga na razliko v ponudbeni ceni med
domačimi in tujimi ponudniki v primeru 30% in 50% razlike v plačah (v %)
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Vir podatkov: SURS in Ajpes; lastni izračuni
Ponudniki gradbenih storitev iz držav z občutno nižjo ravnijo povprečnih plač
v gradbeništvu lahko torej na javnih razpisih v Sloveniji zgolj zaradi uporabe
prakse socialnega dumpinga ponudijo tudi za 10% ali celo za 20 in več
odstotkov nižje ponudbene cene in s tem izločijo domače ponudnike.

Prakse razvitih EU držav
Tega se vse razvite EU države zavedajo. V nobeni izmed razvitih EU državah,
na čelu z Avstrijo in Nemčijo, turški, kitajski ali drugi poceni izvajalci niti
slučajno ne morejo na javnih razpisih pridobiti velikih gradbenih
infrastrukturnih projektov.
Kako je torej mogoče, da v isti EU, kjer velja isto pravo, lahko v Sloveniji turški
konkurenti pridobijo velike gradbene projekte, kitajski izvajalci pa se jih
nadejajo? Odgovor se skriva v nepojmljivi brezbrižnosti in kratkovidnosti naših
odločevalcev, ki se ne zavedajo strateškega pomena gradbeništva in
infrastrukturnih projektov za spodbujanje domačega gospodarstva in delovnih
mest.
Razvite članice EU izločijo poceni tujo konkurenco že v razpisnih pogojih. V ta
namen uporabljajo predvsem dva pristopa, in sicer, prvič, ukrepe za
preprečevanje socialnega dumpinga in drugič, zahtevo po vzajemnosti dostopa
do trga javnih naročil.

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

Ukrepi za preprečevanje socialnega dumpinga v EU
Uporaba prakse socialnega dumpinga pri izvajanju storitev znotraj EU je
prepovedana. Področje izvajanja storitev v drugih članicah EU urejajo tri
direktive o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (96/71/ES,
2014/67/EU in 2018/957/EU). Njihov namen je ob spodbujanju svobode
opravljanja storitev med članicami EU predvsem zagotoviti pošteno
konkurenco med ponudniki storitev. Slednji dve direktivi članicam omogočata,
da od tujih izvajalcev storitev zahtevajo dosledno upoštevanje ureditve
nagrajevanja v gostujoči državi.
To pomeni upoštevanje splošnih, regionalnih in panožnih kolektivnih pogodb v
gostujoči državi ter enake plače, bonuse, olajšave in povračila za hrano in
namestitev za iste proﬁle zaposlenih kot veljajo v v gostujoči državi. V praksi to
pomeni, da mora slovensko podjetje, ki izvaja gradbene storitve v Avstriji,
svojim zaposlenim plačevati enake bruto plače in dodatke, kot veljajo v Avstriji.
Podjetje iz druge članice EU ali iz tretje države pri kandidiranju na javnih
razpisih svoje konkurenčne prednosti torej ne more graditi na nižjih stroških
dela.
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Kako je torej mogoče, da lahko turško podjetje zmaga na javnem razpisu v
Sloveniji na podlagi nižje cene delovne sile? Problem je banalen in tipično
birokratsko slovenski. Pri izvajanju obeh EU direktiv v praksi v Sloveniji obstaja
težava omejene veljavnosti kolektivne pogodbe znotraj gradbene dejavnosti,
zaradi česar načeloma tujim ponudnikom iz držav članic EU in tretjih držav z
nižjimi standardi zaščite pravic zaposlenih ni potrebno spoštovati minimalnih
standardov zaščite pravic zaposlenih, določenih v kolektivni pogodbi za
gradbeništvo. Problem je v 12. členu Zakona o kolektivnih pogodbah, ki veže
razširjeno veljavnost celotne ali dela kolektivne pogodbe na to, ali je kolektivno
pogodbo sklenil en ali več reprezentativnih sindikatov in eno ali več
reprezentativnih združenj delodajalcev, katerega člani zaposlujejo več kot
polovico vseh delavcev pri delodajalcih. Ta pogoj v Sloveniji ni izpolnjen.
Rešitev problema je preposta – potrebno bi bilo spremeniti drugo točko 12.
člena Zakona o kolektivnih pogodbah in črtati določilo števila zaposlenih za
ugotovitev pogoja reprezentativnosti. S tem bi postala kolektivna pogodba v
gradbeništvu splošno veljavna in bi jo morali spoštovati vsi – tako domača, kot
slovaška ali turška in kitajska gradbena podjetja in problem socialnega
dumpinga bi bil rešen.
Zahteva po vzajemnosti dostopa do trga javnih naročil
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Zaradi nevarnosti konkurence neevropskih gradbenih podjetij, predvsem
kitajskih in turških, je Evropski svet pozval Evropsko komisijo in članice k
ukrepanju, ker morajo „zaščititi svoje interese ob upoštevanju nepoštenih praks tretjih
držav, pri tem pa v celoti uporabiti instrumente trgovinske zaščite in naša pravila o
javnem naročanju ter zagotoviti dejansko vzajemnost pri javnih naročilih s tretjimi
državami“. V ta namen je Evropska komisija letos julija izdala Smernice o udeležbi
ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU (C(2019) 5494 ﬁnal).
Te smernice dajejo članicam EU možnost izločitve ponudnikov, ki nimajo
zagotovljenega dostop do trga javnih naročil EU, da sprejmejo ukrepe v
primeru ponudb z neobičajno nizkimi cenami in da zahtevajo, da ponudniki iz
tretjih držav upoštevajo enako kakovost kot ponudniki iz EU. Prva možnost
omogoča članicam EU izločitveni pogoj, da lahko na javnih razoisih sodelujejo
zgolj podjetja iz ene izmed 20 podpisnic Sporazuma o vladnih naročilih (GPA),
sklenjenega v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Avstrija denimo s tem
pogojem izloča podjetja iz Turčije in Kitajske, ki niso podpisnice GPA
sporazuma.
Zakaj slovenski DARS in 2TDK nista uporabila tega izločitvenega pogoja pri
javnih razpisih za Karavanke in drugi tir? Na DARS pravijo, da teh Smernic ne
poznajo, nato pa, da jih ne morejo upoštevati, ker niso del Zakona o javnih
naročilih. Vendar je to slab izgovor, saj za spoštovanje Smernic EK to ni pogoj.
Italijansko sodišče je namreč v dveh sodbah razsodilo v korist domačima
neizbranima ponudnikoma, ki sta se pritožila na izbor konkurentov iz držav, ki
niso podpisnice GPA sporazuma.
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Virus Covid-19 nam naj bo svarilo, opozorilo in
tudi vodilo
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Z Janezom Erjavcem o sejemski dejavnosti in koroni v Sloveniji; Pomurski sejem v ospredje postavlja vsebine in kakovost
Po zanesljivih virih, sejemska dejavnost je stara toliko kot človeška civilizacija. Težko bi sicer rekli, da sodi med najstarejše
obrti, še manj industrije kot tej dejavnosti danes rečemo, ampak bo že držalo, da je nastala takoj, ko je človek uspel narediti
nekaj, kar bi lahko bilo zanimivo za druge ljudi, da jim pokaže, zamenja za kaj drugega ali proda. Za prvi dokument o obstoju
sejmov velja listina z datumom 9. oktober 634/35, ki jo je izdal Kralj Dagobert I. za sejem v Saint Denis pri Parizu. Več
dokumentov o sejemskih pravicah pa najdemo v 12. stoletju in kasneje. Po trditvah starega sejmarskega lisjaka Janeza
Erjavca, predsednika uprave Pomurskega sejma, je sejemska dejavnost ali industrija doživela najvišji razmah v Nemčiji. V
nemščini je ime za sejem »Messe« enak kot ime za cerkveni obred, ki ga mi imenujemo maša, saj je neizpodbitno, da imajo
sejmi korenine ob cerkvenih praznikih, ki so bili enkrat ali večkrat na leto ob imenih svetnikov. Tudi v Sloveniji poznamo to
tradicijo že več stoletij. V Radgoni Leopoldov in Petrov sejem, v Murski Soboti Trezino senje, na Ptuju Katarini sejem, v Kranju
Veliki šmaren in ta tradicija se nadaljuje še danes.
„Sejemska industrija kot jo poznamo danes je seveda grajena na drugačnih temeljih in potrebah. Čas industrijske revolucije je
tudi sejemske dogodke spremenil v sejemsko industrijo, brez katere bi novosti in dosežki na vseh področjih ne prišli v širšo
uporabo. Sejemski kontingenti so v nekaterih državah sploh omogočili dostop do sodobnih tehničnih in tehnoloških dosežkov.
Sejmi so postali predvsem po 2. svetovni vojni pokazatelj napredka, pa tudi motor nadaljnjega razvoja ter usmerjevalec trendov
na vseh področjih. Svetovno združenje sejmov UFI, ki je bilo ustanovljeno 15. aprila 1925 v Milanu, združuje 795 članov in več
kot tisoč mednarodnih strokovnih sejmov v 88 državah sveta. Vodilna država sejemske industrije z 180 mednarodnimi sejmi,
180.000 razstavljavci in 10 milijoni obiskovalcev je Nemčija“, razlaga Erjavec, ki dodaja, da tudi v Sloveniji lahko govorimo o
solidni sejemski dejavnosti. Leta 1991, torej ob osamosvojitvi Slovenije, je namreč bilo v združenju organizatorjev sejmov pri
GZS deset članov.
„Danes imamo poleg treh profesionalnih sejemskih hiš še nekaj organizatorjev sejmov in prireditev. Ob krizi povezani s
koronavirusom se je izkazalo, da se z dejavnostjo srečanj, v kar poleg sejmov sodijo tudi kongresi, razstave in izvajalci
posrednih dejavnosti, ukvarja več sto podjetij v Sloveniji. In če kdaj, potem je prav sedaj priložnost, da se ta industrija poveže,
saj v nekem smislu plava v istem bazenu. Dejavnost pa ima tudi izredne multiplikativne učinke na številne druge dejavnosti še
posebej na gospodarstvo in turizem. Kriza ki je prizadela praktično vse dejavnosti je lahko v nekem smislu tudi priložnost. Tako
kot so namreč velika odkritja v znanosti in tehniki zaznamovala razvoj tudi sejemske dejavnosti, tako lahko tudi virus
predstavlja neko novo fazo v razmišljanju in delovanju človeka, civilizacije in odnosu do okolja“.
Erjavec je dodal, da se na Pomurskem sejmu tako rekoč že desetletja posvečajo temam, ki so povezane s trajnostnim
razvojem, sonaravnim kmetijstvom, gradbeništvom, zdravim načinom življenja ter skrbi za okolje. „Čeprav Pomurski sejem
razpolaga z največjim sejemskim prostorom v državi in je sejem AGRA tudi po površini, številu razstavljavcev in obiskovalcev
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največja sejemska prireditev v državi, tega ne izpostavljamo. V ospredje postavljamo vsebine in kakovost, ki jih izkazujemo s
strokovnimi razstavami živali, vzorčnimi nasadi in mednarodnimi strokovnimi ocenjevanji ter prireditvami, ki poudarjajo
družbeno in osebno odgovornost do pomembnih vprašanj današnjega trenutka. V tem smislu jemljemo sejme kot naše in širše
poslanstvo. S tem poslanstvom živimo tudi v tej krizi, ki nas je z odpovedmi prireditev postavila v izredno zahteven položaj.
Zavedamo se, da je zdravje in preživetje na prvem mestu in da bo kriza zagotovo prinesla nova spoznanja in drugačna
ravnanja v odnosu do narave in posredno tudi našega zdravja in zdravstvenih institucij“.
Leto 2020 je svetovno leto zdravja rastlin in rastline so prvi pokazatelj zdravega okolja. Imamo namreč veliko srečo, da so na
planetu v veliki večini zdrave in užitne rastline, ki so pogoj tudi za zdravje ljudi, živali in ostalih organizmov. „S spreminjanjem
naravnega okolja in neomejenim izkoriščanjem naravnih virov lahko stvari obrnemo na glavo, kot se dogaja tudi sedaj. Tako kot
smo na sejmih vedno znova v vseh dosedanjih desetletjih in stoletjih iskali in predstavljali nove dosežke in trende na vseh
področjih, tako vidim sejem in sejemsko industrijo tudi jutri kot tisto, ki bo pokazala nove trende razvoja in delovanja celotne
družbe. Vzpostaviti svetovno ureditev, ki bo pravična do posameznih držav, narodov in kultur in pravična do planeta je naloga
svetovnih voditeljev“, je prepričan prvi mož Pomurskega sejma, ki nadaljuje: „Sejmi, kongresi, pa tudi religiozni dogodki in
srečanja nasploh so priložnost za politiko, znanost, gospodarstvo in kulturo, da predstavi nove trende in rešitve za prihodnost.
Prihodnost pa je prav gotovo lahko lepa, če bomo znali vse te neverjetne dosežke zadnjih desetletji usmeriti v dobrobit
človeštva in ne v zmago kapitala“.
Po prepričanju našega sogovornika, virus Covid-19 naj bo vsem svarilo in opozorilo pa tudi vodilo, da bolj kot nenehno
gospodarsko rast, oboroževalno tekmo in vedno več potrošniških dobrin potrebujemo več sodelovanja, spoštovanja planeta in
vsega kar ga sestavlja. „V tem smislu naj deluje tudi demokracija, ki ne pomeni, da je vse dovoljeno pa tudi da je vse
prepovedano ampak da vlada spoštovanje in odgovornost do ljudi narave in prihodnjih generacij.
Digitalizacija in vsi neverjetni dosežki znanosti ter izročila predhodnih generacij in civilizacij nam lahko pomagajo pri iskanju
rešitev za ponovno vzpostavitev odgovornih in pristnih srečanj prav kmalu“, je dodal odličen poznavalec razmer v sejmarstvu
po svetu, Janez Erjavec, predsednik uprave družbe Pomurski sejem.
Related Article
0 Comments

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

Leave a Comment

39

Publishwall.si
Država: Slovenija

25.05.2020
Ponedeljek, 05:30

Kazalo

https://publishwall.si/vili.kovacic/post/546399/po...

1/4

POZABLJENA BOHINJSKA PROGA SRAMOTA TRANZICIJE, 432 mio za izhod iz
krize
Objavil/a Vili Kovačič, dne 2020-05-25 ob 05:29:23

ZAKAJ IN ČEMU »BOHINJSKA PROGA«, prispevek za 3 izhodni COVID
Paket
(oživimo priložnost našega novega razvoja)
1.

Slovenija je izrazito tranzitna država, njene prometne povezave pa so zelo

enostransko razvite in ukalupljene v obstoječe, večkrat tudi izsiljene predstave in
napačne projekte. To velja tako za 2tir kot tudi za 3 razvojno os in ljubljanski kanal
C0 ter številne manjše, predimenzionirane in sporne projekte, ki so usmerjeni
predvsem na črpanje javnega denarja za napol privatne interese.
2.

Ob tem pa hkrati ne izkoriščamo in ne moderniziramo že zgrajenih

prometnih povezav. Tak primer je proga Koper Divača, ki je povsem zastarela in
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jo je nujno rekonstruirati, narediti varno in jo končno elektrificirati z izmeničnim
tokom napetosti 25 KV, kar bo omogočilo izkoriščanje potencialne energije
zaviranja v električni tok s tako imenovano rekuperacijo.
Namesto izkoriščanja naravnih sil in fizikalnih zakonitosti pa Slovenija vso energijo
in denar izgublja v projektih, ki uničujejo naravo (požari, onesnaževanje
podtalnice) in so v nepotrebnem večnem sporu z lokalnim prebivalstvom in
okoljevarstveniki.
To je jasno vsaj od TEŠ6 naprej, ki bi moral biti nauk in mejnik. Vendar ne, dogaja
se ravno nasprotno – ponavlja se enaka mantra vseh dosedanjih ministrov, ki žal
podlegajo politiki izvršenih dejstev s floskulo, da je prepozno, da ne moremo
(morejo) nazaj ampak samo še naprej, ker smo že toliko in toliko denarja vložili
(zapravili). Pogubnost takšne logike nas stane milijarde in stotine milijonov

Posodabljanje in modernizacija obstoječih kapacitet pa tao nikoli ne prideta na
vrsto. Država pa je s tem v stalnem primežu diktata pregrešno dragih državnih
investicij za katerimi ne stoji upravičen in pomemben javni interes ampak logika
izčrpavanja (zapravljanja) javnega, davkoplačevalskega denarja za napol
privatne kvazi državne , večinoma pa zgolj kratkoročne politične interese. Vlade, ki
so imele moč, da to preprečijo pa so zaradi kratkoročnih javnomnenjskih kalkulacij
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večinoma nasedle in praviloma brez premisleka nadaljevale vprašljive in izsiljene
investicije.
Glede na sedanje stanje Corona krize pa je na tej vladi zgodovinska naloga, da
po zelo uspešnem boju z virusom, to spremeni smer in naredi premik v glavah.
Nujno bo razmišljati tako kot so razmišljali že naši predniki, ki so z umnim
gospodarjenjem in spoštljivim odnosom do narave ustvarjali narodno bogastvo na
osnovi ohranjanja in nadgradnje že zgrajenih objektov in kapacitet. To velja tako
za ceste kot železnice in tudi strojni park, katerih uporabna vrednost ni v skladu z
namenom njihove uporabe.
Ta vlada ima podporo ljudi in trenutek ji veleva, da naredi preobrat investicij v
dobro in po meri ljudi, da ne bo vladala samo enega ali samo pol mandata, ampak
da bo hkrati vlada, ki jo bomo pomnili ne le po uspešnem boju z virusom, pač pa
tudi po raz-umnem gospodarjenju, v smeri intenzivne uporabe obstoječih virov.
Nova situacija ob Corona krizi, ji nedvomno omogoča, da tak preskok izpelje.
3.

Premik pa je zdaj možno izpeljati tudi zaradi novih zunanjih okoliščin. Spričo

selitev proizvodnih kapacitet iz Azije v Evropo in nujne orientacije na lokalne
vire, ko bo namreč po Corona krizi sledil neizbežen upad porasta ladijskega
prometa, in tudi drastično zmanjšanje pretovora tudi v Luki Koper. Hkrati pa se
bo povečale transportne potrebev okviru regije ter severne in južne Evrope.
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V tem novem kontekstu pa je treba stvari premisliti na novo. Stran od ozkega
pojmovanja »odrešilnosti« vladnega druga tira je treba rehabilitirati koncept
Koper-Divača kot del integralne povezave Koper – Kozina – Divača, Sežana Nova Gorica – Jesenice, s povezavo na srednjo Evropo. Gre za nov koridor, ki
ga moramo osmisliti zase in izkoristiti kot najkrajšo povezavo Jadrana s srednjo
Evropo. To je vedel cesar Franc Jožef ko je gradil tako imenovano bohinjsko
progo.
V tem kontekstu je sedanji projekt vladni drugi tir popolnoma redudantna
investicija, ki nas odvrača od celovitega premisleka, kaj dejansko potrebujemo
zase. To pa je najprej obnova z rekonstrukcijo obstoječega tira. Sicer pa je
obnovitev proge med Divačo in Koprom predvidena celo v vladnem dokumentu iz
2014 to je v Resoluciji o razvoju prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030, a tega
danes žal ne omenja nihče več.
4.

Skratka, sedanji tir Koper - Divača je nujno obnoviti, modernizirati in ga

usposobiti za hitrejši in seveda varnejši prevoz. Nesreča v lanskem letu z izlivom
kerozina je bila opomin za sanacijo obstoječe proge, vzporedno s tem pa je treba
na isti trasi izvesti električno napajanje z izmeničnim tokom, ki omogoča
rekuperacijo. Slovenske železnice že imajo 32 lokomotiv za tako
imenovano trosistemsko uporabo. Vozni park, to je lokomotive na izmenični tok –
torej že imamo, treba je le hkrati vložiti znanje, denar in politično voljo za to.
Sedanje staje je absurdno - drage (za okoli 35% dražje lokomotive) uničujejo na
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zastarelem 3 kV sistemu in jih v tem podpira celo sindikat, ki ne razume kje je
problem. Zato je sindikat na SŽ neposredno kriv za tovrstno omejevanje razvoja,
ko dejansko skrbi samo za svoje plače, ki jih »solidarno« pokrivamo vsi slovenski
davkoplačci.

Pozabljena Bohinjska proga
...
5.

Za zagon gospodarstva pa je možno storiti še bistveno več. V novem, tretjem

"koronapaketu" bi morala biti elektrifikacija s 25 KV električnim napajanjem
izvedena za celo Slovenijo ne le od Kopra do Divače, vsekakor pa na trasi
celotne Bohinjske proge – od Divače preko Nove Gorice in Jesenic s povezavo
na Beljak ter naprej na Bavarsko in vzhod. Tako bi Koper dobil novo povezavo
s Srednjo Evropo in bi se bistveno zmanjšal pritisk na ljubljanski prometni vozel, ki
bo pritiskal z jugozahodne strani. Pa tudi Gorenjska proga bi se razbremenila in
celo bodoče podzemno ljubljansko železniško križišče bi dobilo realne možnosti za
gradnjo.
6.

Ob tem pa se zaradi posodobitve obstoječe proge celo odpira tudi zelo dobra

nova možnost uporabe odpadkov - proizvodnje in vgradnje železniških pragov na
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osnovi nove tehnologije predelave odpadlih gum in/ali plastike. Slovenija je
prepolna odpadkov gume in plastike in v resnici ne vemo, kam z njimi. Z novo
tehnologijo, recycled plastic sleepers, katere produkt so železniški pragovi, ki
omogočajo prevoz s tretjino manj hrupa, pa bi hkrati lahko rešili tudi del problema
plastičnih odpadkov in odpadnih gum.
7.

Posebej pomembno pa je, kot že povedano, izpostaviti tretji vidik –

elektrifikacijo z rekuperacijo potencialne-kinetične energije v elektriko. Na
celotni progi od Jesenic do Kopra (180 km) je 1000 višinskih metrov razlike:
od Jesenic do Nove Gorice 500 metrov navzdol, od Gorice preko Sežane in
Divače do Kopra pa nadaljnjih 500 metrov navzdol in navzgor. Skratka
skupno je kar 1000 metrov razlike, česar pa ne znamo oziroma nočemo
izkoristiti. Raje netimo požare in zastrupljamo deževnico in podtalnico.
8.

Na koncu predlagamo v razmislek sledeči izračun stroška investicije:

180 km (skupna dolžina) x 8 milijonov za en km x 30 % = celotna investicija
432 milijonov eurov. Za ta znesek sem prepričan, da je dovolj visok in bi
zlahka dobili posojilo EIB in/ali EU iz kohezijskih in infrastrukturnih skladov,
Projekt je pomemben ne le za kohezijo znotraj Slovenije pač pa tudi za
kohezijo Srednje Evrope. Sedanji EU denar za drugi tir pa moramo
preusmeriti v obnovo sedanjega tira, začenši z odstavnim – servisnim tirom
med Prešnico in Černotiči in med Hrastovljami ter Rižano.
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Investicija bi mnogim Primorcem v Posočju in pozabljenih krajih ob

meji vrnila življenje in bi jo navdušeno sprejeli. Vladi pa bi se tudi politično
obrestovalo, da lahko dobi nov mandat za modernizacijo, začenši z
elektrifikacijo na relaciji Koper - Divača - Nova Gorica - Jesenice in nato, v
naslednjem mandatu, morda celotne Slovenje.
10. Multiplikativni učinek takega projekta sega v več panog – od gradbeništva,
gradbenega materiala, elektro industrije, jeklarstva …. in celo v turizem. Projekt se
lahko izvaja paralelno na več mestih hkrati in je izvedljiv v 2-3 letih ali še hitreje,
11. Parazitsko podjetje 2TDK, bivše ministrice Alenke Bratušek je treba ukiniti,
Slovenskim železnicam pa vrniti njihovo primarno investicijsko in prometno
funkcijo. Ta ukrep ta vlada lahko naredi takoj, kajti tak ukrep je že zapisan v
koalicijski pogodbi pod točko 13. To bil hkrati tudi zelo resen odgovor vlade njenim
povsem neresnim rušiteljemin nasprotnikom na kolesih. Prav podjetje 2-tdk je
usedlina omejenega razvojnega modela, kjer bi 45 let vedrili njihovi navidezni
strokovnjaki, predvsem pa tehnološki presežki politike in javnih služb.
Zaključek:
neizkoriščena Bohinjska proga je najkrajša povezava Jadrana s severno, srednjo
in vzhodno Evropo. Je velika materializirana dediščina, ki jo ob svoji zagledanosti
v novo, lahkomiselno zanemarjamo in prepuščamo propadu. Njeno vrednost so
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znali ceniti naši predniki. To je vedel cesar Franc Jožef pred 110 leti. Koliko
cesarjev bomo še zamenjali, da bomo to spoznali in koliko virusov bomo izkusili,
da se bomo spametovali?
Ljubljana 17.05.2020
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