Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 25. 11. 2020
Število objav: 23
Internet: 18
Radio: 1
Tisk: 4
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 21
Inženirski dan: 0
potres: 2
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

Od Lendave do Kopra – madžarski kapital na pohodu po Sloveniji

Medij

Svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 11. 2020

Avtor

A. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...mizi Vlada je pred dvema tednoma na odbor DZ za zunanjo politiko naslovila pobudo za sklenitev sporazuma med
Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri gradnji in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper ter
tako pogrela že staro zgodbo iz časa vlade Mira Cerarja. Aktualni dokument je še zaupen,...

Naslov

Zmeren potresni sunek v bližini Solčave

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 24. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 5.16 zabeležili zmeren potresni sunek, magnitude 2,1. Po
prvih podatkih je bilo žarišče potresa 50 kilometrov severno od Ljubljane, v bližini Solčave. Intenziteta potresa v širšem
nadžariščnem območju...

Naslov

Na Ptuju začenjajo z evropsko sofinancirano gradnjo kanalizacije

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 24. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...vodstvi tamkajšnjega komunalnega podjetja, Javnih služb Ptuj in podjetjem Štraf podpisala izvajalsko pogodbo za
evropsko in državno sofinanciran projekt gradnje kanalizacijskega omrežja. Kot je ob tem povedala Gajškova, gre za
enega največjih projektov na Ptuju v zadnjih letih, vrednega 9,5 milijona evrov. Z omenjenim...

Naslov

Gospodarsko razpoloženje novembra znova slabše

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 24. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih za 0,8 odstotne točke, kazalnik zaupanja v trgovini na drobno za 0,6
odstotne točke in kazalnik zaupanja v gradbeništvu za 0,2 odstotne točke. Tudi v medletni primerjavi je najbolj upadla
vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih, kjer je bila nižja za 10,9...

Naslov

Evropski parlament odobril denar za popotresno obnovo Zagreba

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Evropska unija; 24. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...ponedeljek odobrili 683,7 milijona evrov pomoči iz solidarnostnega sklada Evropske unije za sanacijo posledic
potresa, ki je marca prizadel Zagreb in okolico z magnitudo 5,3. Hrvaška vlada je ocenila, da je potres povzročil za več
kot 11,5 milijard evrov škode. Poškodovanih je bilo približno 26.000 objektov. Evropska...
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Naslov

V Medvodah začeli graditi prizidek k osnovni šoli v Preski

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Šolstvo; 24. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...V Medvodah so te dni začeli graditi modularni prizidek k Osnovni šoli (OŠ) Preska. Z gradnjo bodo delno rešili
prostorsko stisko šole, ki že dalj časa ne zadošča potrebam devetletke. Dela bodo zaključili predvidoma do sredine
marca, terminski plan...

Naslov

Milijoni za čistejši zrak v Celju

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 24. 11. 2020

Avtor

Rozmari Petek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...polnilnico za ta plin, namreč še kar čakajo. Kritično do vozil na vodik Kot je na zadnji seji mestnega sveta opisal Šrot,
so iz proračuna morali umakniti gradnjo druge faze polnilnice na stisnjeni zemeljski plin. "Čakamo na ponoven razpis
Eko sklada za vozila na CNG-pogon. Zato smo ne nazadnje to polnilnico v prvi...

Naslov

Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB ostro proti sodelovanju Madžarske pri drugem tiru

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 11. 2020

Avtor

STA , A. L.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...SAB Alenka Bratušek. Vlada Janeza Janše je po njenih besedah v osmih mesecih uspela uničiti dobro načrtovan
projekt in ga postaviti na pot projekta gradnje šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj. "Vsi razpisi so se zamaknili, kar
pomeni, da se je zamaknil terminski načrt. Nezakonito so iz projekta nagnali Kitajce,...

Naslov

Gregor Ficko o tem, da v slovenski javnosti prevladuje vtis, da je gradbeništvo ena sama
korupcija

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ki ga je izgubilo delno tudi po svoji krivdi. Zato v slovenski javnosti prevladuje vtis, da je gradbeništvo ena sama
korupcija, s čimer se nikakor ne strinjam. Ceno takšnega javnega mnenja danes, žal, plačuje nekaj tisoč inženirjev,
tehnikov in drugih zaposlenih v panogi.« IZJAVA DNEVA 24. november 2020 06:00 24. november...

Naslov

Kako naj podjetniki pridejo do pomoči? Javnih razpisov je le za ščepec, evropska sredstva
in investicije pa za zdaj zgolj želje

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 11. 2020

Avtor

Igor Dernovšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...evropskimi sredstvi,« pravi glavni analitik zbornice Bojan Ivanc. Po oceni GZS bo porast investicij koristil predvsem
sektorju gradbeništva, gradbenega materiala, nematerialnih kovin, inženiringa, IT sektorju, posredno pa tudi drugim
dejavnostim. V Klubu slovenskih podjetnikov so prepričani, da morajo biti investicije usmerjene...
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Naslov

Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB ostro proti sodelovanju Madžarske pri drugem tiru

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...predsednica SAB Alenka Bratušek. Vlada Janeza Janše je po njenih besedah v osmih mesecih uspela uničiti dobro
načrtovan projekt in ga postaviti na pot projekta gradnje šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj. »Vsi razpisi so se
zamaknili, kar pomeni, da se je zamaknil terminski načrt. Nezakonito so iz projekta nagnali Kitajce,...

Naslov

Aleš Bržan: “Na zasebni zemlji ne bo javnih parkov”

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 11. 2020

Avtor

Nataša Hlaj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Koprski občinski svetniki so včeraj večinsko glasovali za razveljavitev prostorskega načrta, ki je do zdaj prepovedoval
gradnjo na zemljišču med sodiščem in nakupovalnim središčem. Ta je v lasti treh podjetij, ki bodo v prihodnje lahko
gradila poslovno-stanovanjske objekte po smernicah,...

Naslov

(Intervju) Marko Trampuž, Kolektor Gradbeništvo: »Utrjujemo se kot pomemben regijski
igralec«

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 11. 2020

Avtor

sporočilo Oglasno

Teme

Gradbeništvo, graditev

...jedrske elektrarne, zahtevni avtocestni odseki, novi železniški odseki in podobni. Ne smemo pozabiti, da je bil zaradi
prejšnjih napak poklic gradbenega inženirja v Sloveniji nezanimiv in da je vpis na gradbene fakultete najmanj dve
tretjini manjši kot pred 15 leti. Katere druge večje infrastrukturne projekte še...

Naslov

Srednj gradbena podjetja za uravnoteženo investiranje v javno infrastrukturo

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 24. 11. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...za uravnoteženo investiranje v javno infrastrukturo Več iz teme. Obveščaj me o novih člankih: infrastruktura dodaj
gradbeništvo dodaj Jernej Vrtovec dodaj Viktor Dolinšek dodaj Komunalne gradnje dodaj Čas branja: 1 min SHRANI 0
24.11.2020 13:27 Dopolnjeno: 24.11.2020 14:08 Drugi dan tretje konference Biznis...

Naslov

(intervju, 2. del) Gradnja nukleark: uspešnih projektov je v Evropi več kot problematičnih

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 24. 11. 2020

Avtor

Borut Hočevar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...(intervju, 2. del) Gradnja nukleark: uspešnih projektov je v Evropi več kot problematičnih Več iz teme. Obveščaj me o
novih člankih: Francija dodaj Turčija dodaj ELEKTRARNE...
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Naslov

Gospodarska klima se je tudi novembra poslabšala

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 11. 2020

Avtor

Anja Zaletel

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,8 odstotne točke), kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,6
odstotne točke) in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke). Tudi na poslabšanje gospodarskega
razpoloženja na letni ravni je močno vplival kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (bil...

Naslov

Gospodarska klima se je tudi novembra poslabšala

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 11. 2020

Avtor

Anja Zaletel

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,8 odstotne točke), kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,6
odstotne točke) in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke). Tudi na znižanje gospodarskega
razpoloženja na letni ravni je močno vplival kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (bil...

Naslov

Pogodbe so podpisane

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Radijski dnevnik; 24. 11. 2020

Avtor

Gabrijela Milošič

Teme

Gradbeništvo, graditev

19:18

Trajanje: 2 min

...BADOVINAC (voditelj) Po treh letih pripravljanja projektne in gradbene dokumentacije se na Ptuju s podpisom
pogodbe med vsemi deležniki uradno začenja graditev zadnjih 32 kilometrov kanalizacijskega omrežja. Eden od
največjih in najpomembnejših projektov v mestu v zadnjem desetletju je vreden 9,5 milijona evrov....

Naslov

Soglasje za priveza, za kasete pa še ne

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 25. 11. 2020

Avtor

Katja Glešič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 277 cm2

...Rižano do njegovega izliva v morje. “S tem se zagotovi ustrezna pretočnost ankaranskega obrobnega kanala in
poplavna varnost na območju, kjer je predvidena gradnja kaset. Hkrati pa bomo vzpostavili tudi prvi del nadomestnih
habitatov, ki so predvideni po DPN,” so razložili v Luki, ki jo vodi Dimitrij Zadel. Za zdaj...

Naslov

Ni še znano, kje bo pravoslavna cerkev

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 25. 11. 2020

Avtor

Nataša Hlaj

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 420 cm2

...cerkve ne premikajo. Nataša H la j Dejan Mandič v pismu med drugim navaja, da jim občinska oblast najprej ni
omogočila sprejetja prostorskega načrta za gradnjo novega sakralnega objekta na že posvečen zemljišču, kasneje da
jim ji župan ponudil drugo za njih neprimerno zemljišče. Po enem letu pa da župan Aleš Bržan...
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Naslov

Gospodarska klima se je tudi novembra poslabšala

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Dogodki in ozadja; 25. 11. 2020

Avtor

Anja Zaletel

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 428 cm2

...kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,8 odstotne točke), kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,6
odstotne točke) in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke). Tudi na poslabšanje gospodarskega
razpoloženja na letni ravni je močno vplival kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (bilje...

Naslov

Emonika v četrtek na vladi: kdaj se bomo znebili ljubljanske javnoprevozniške sramote?

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Dogodki in ozadja; 25. 11. 2020

Avtor

Petra Sovdat

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 922 cm2

...dogovor med partnerji v projektu o začetku del. Projektiranje po naših informacijah že poteka, razpis za izbor
gradbinca naj bi bil tudi objavljen »kmalu«, gradnja naj bi stekla v dobrem letu dni, najpozneje pa pred parlamentarnimi
volitvami leta 2022. Kaj vemo o projektu, ki bi lahko pomembno izboljšal storitve in...

Naslov

Od Lendave do Kopra – madžarski kapital na pohodu po Sloveniji

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 24. 11. 2020

Avtor

A. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...mizi Vlada je pred dvema tednoma na odbor DZ za zunanjo politiko naslovila pobudo za sklenitev sporazuma med
Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri gradnji in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper ter
tako pogrela že staro zgodbo iz časa vlade Mira Cerarja . Aktualni dokument je še zaupen,...
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Od Lendave do Kopra – madžarski kapital na pohodu po
Sloveniji

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

novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5fbbc70b33dae/od-lendave-do-kopra-madzarski-kapital-na-pohodu-po-sloveniji

Madžarska je bila zadnjih trideset let praviloma tista soseda, ki je v medijskem prostoru dobila
najmanj pozornosti. Medtem ko se je Slovenija zapletala v neskončne spore s Hrvaško glede meje, z
Avstrijo glede manjšine in z Italijo glede zgodovine, pa nerešenih vprašanj z Madžarsko tako rekoč ni
bilo. Slovenija in Madžarska sta tako vzdrževali pregovorno korektne in dobre odnose med
sosedama, ki ju druži komaj 102-kilometrska meja. Povsem naravno je tako dejstvo, da si tudi
ekonomsko nista predstavljali zelo ključnih trgov za medsebojno trgovino.
Širjenje vpliva
Madžarska ni bila ključen igralec niti na evropskem zemljevidu. Njen naraščajoč vpliv v preteklem
desetletju pa pooseblja premier Viktor Orban. Njegova politika »iliberalne demokracije«
predstavlja resno protiutež splošno sprejetim vrednotam Evropske unije, v tretji vladi Janeza
Janše pa je Orban našel naravnega zaveznika. Madžarska pod Orbanom tako doživlja ekspanzijo v
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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!

kulturnem, političnem in ekonomskem smislu. Shema podeljevanja državljanstev – in s tem volilne
pravice – vsem zamejcem je v Sloveniji šla mimo neopazno, medtem ko je v Ukrajini, Romuniji in
preostalih ozemljih nekdanje Ogrske sprožila obsojanje. Mnogi so v tem videli iredentistične želje
Orbanove stranke Fidesz. Ne nazadnje tamkajšnje politične elite ne skrivajo nezadovoljstva nad
Trianonsko pogodbo, ki je kmalu po koncu prve svetovne vojne pred stotimi leti dve tretjini ogrskega
ozemlja dodelila novoustanovljenim državam, a zdi se, da gre pri tem bolj za željo po glasovih
zamejcev in okrepljenem gospodarskem sodelovanju kot karkoli drugega. V Pomurju pozitivne
aspekte teh finančnih tokov čutijo tamkajšnji pripadniki madžarske manjšine in govorci
madžarskega jezika, kot tudi podjetniki, ki jih zaposlujejo. Vsi ti so namreč upravičeni do
nepovratnih sredstev iz Budimpešte, ki skrbijo za rojake prek meja. Madžarski državni in zasebni
kapital pa se širi tudi prek Mure vse do Jadrana.

Damjana Nemeš
Koronavirus je letos znatno oklestil trgovino z našo severozahodno sosedo.
Drugi tir spet na mizi
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Vlada je pred dvema tednoma na odbor DZ za zunanjo politiko naslovila pobudo za sklenitev
sporazuma med Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri gradnji in gospodarjenju z drugim tirom
železniške proge Divača–Koper ter tako pogrela že staro zgodbo iz časa vlade Mira Cerarja.
Aktualni dokument je še zaupen, naj bi pa znova predvidel 200-milijonski vložek Madžarske v
družbo 2TDK. V delu opozicije in javnosti so se že takrat pojavljali zadržki do tovrstnega partnerstva,
češ da ni pametno v pomembno infrastrukturo vpletati tujih vlagateljev. A Madžari vzporedno očitno
že delajo na planu B in so kupili zemljišča ob tržaškem pristanišču.
Naraščanje prometa

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

Trgovina med Slovenijo in Madžarsko je letos seveda znatno upadla, tako da ni mogoče oceniti, v
koliki meri novo politično zavezništvo neposredno vpliva na ekonomsko sodelovanje. Je pa
medsebojna trgovina v preteklih letih opazno naraščala. Poleg Luke Koper so se v javnosti že
pojavljala ugibanja, ali morebiti tudi podjetje Petrol ni na radarju madžarskih investitorjev.
Tamkajšnje naftno-plinsko podjetje MOL, kjer je država največji posamezni delničar, je namreč v
preteklosti že odkupilo denimo Slovnaft in Ino na Slovaškem oziroma Hrvaškem. V primeru nakupa
slednje še vedno potekajo sodni procesi zaradi domnevne korupcije, usoda Ine pa priča o znatnem
zatonu in degradaciji na raven distributerja goriv in plina. MOL sicer pri nas že ima svoje bencinske
črpalke, Slovenija pa je le ena od 30 držav, kjer deluje to podjetje.

9

Svet24.si
Država: Slovenija

24.11.2020
Torek, 06:52

Kazalo

https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5...

4/4

Nataša Juhnov
Predsednik NK Nafta Lendava je Gabor Vegh, osebni prijatelj Viktorja Orbana.
Banke, mediji, avti

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

Madžarska firma AutoWallis je v preteklih mesecih opravila dva večja nakupa (luksuznih)
ponudnikov vozil, in sicer je prevzela lastništvo nad avtotrgovcema A-Cosmos in Avto Aktiv. V
Sloveniji prav tako že operira OTP banka, finančni konglomerat v zasebni lasti. Nekdanja madžarska
državna banka je bila leta 1995 privatizirana, odtlej pa se je uspešno razširila v vseh aspektih. Na naš
trg je stopila ob prevzemu banke SKB, ki je bila sicer v tuji, francoski lasti od leta 2001. OTP banka
predstavlja primer Orbanovega ekonomskega modela, kjer največji blagodar tega uživajo družinski
člani in osebni prijatelji. Eden teh je ravno šef OTP banke Sandor Csanyi, mednje pa spada tudi
Jozsef Vida, ki je letos prek skupine TV2 od Telekoma Slovenije prevzel Planet TV. Ta medij tako
skupaj z Novo24TV, ki jo prav tako poganja madžarski kapital, predstavlja okostje medijskega
aparata vladajoče SDS. Še en poslovni kolega madžarskega premierja pa je gradbinec Gabor Vegh,
predsednik nogometnega kluba Nafta Lendava. Tudi tamkajšnje Terme Lendava od letos nosijo ime
Thermal resort, saj so prešle v last madžarskega državnega sklada Comitatus Energia. Čezmejni
angažma je bil oktobra letos prepoznan tudi na lokalni ravni, ko so lendavski občinski svetniki za
častnega občana imenovali kar madžarskega zunanjega ministra Petra Szijjarta.
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Zmeren potresni sunek v bližini Solčave
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 5.16 zabeležili zmeren potresni sunek, magnitude 2,1. Po prvih
podatkih je bilo žarišče potresa 50 kilometrov severno od Ljubljane, v bližini Solčave.

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

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so
čutili posamezni prebivalci Solčave, Luč in Ljubnega, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS
za okolje.
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Na Ptuju začenjajo z evropsko sofinancirano
gradnjo kanalizacije
Ptujska županja Nuška Gajšek je z vodstvi tamkajšnjega komunalnega podjetja, Javnih služb Ptuj in podjetjem Štraf
podpisala izvajalsko pogodbo za evropsko in državno sofinanciran projekt gradnje kanalizacijskega omrežja. Kot je ob
tem povedala Gajškova, gre za enega največjih projektov na Ptuju v zadnjih letih, vrednega 9,5 milijona evrov.
Z omenjenim projektom odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Drave bodo v najstarejšem slovenskem mestu v
naslednjih dveh letih poskrbeli za izgradnjo komunalne infrastrukture tam, kjer jim to kljub evropskim direktivam za
zaščito vodnih virov in zmanjšanja vplivov na okolje doslej še ni uspelo.
Županja je na današnji spletni novinarski konferenci spomnila, da so s tem projektom začeli novembra 2017, ko so v
mestnem svetu potrdili investicijsko dokumentacijo, nato so dve leti pripravljali projektno dokumentacijo ter pridobivala
potrebna zemljišča. Letos jim je uspelo prejeti še gradbeno dovoljenje.
"Gre za največji projekt v mojem mandatu, pa tudi v mandatu mojega predhodnika, ki je z njim začel. Dvomim, da bo v
bližnji prihodnosti na mizi kak podobno velik projekt, čeprav je naš cilj seveda še obnova vodovodnega sistema," je
pomen začetka projekta poudarila Gajškova.
V sklopu del bo Komunala Ptuj poskrbela za 32 kilometrov novega kanalizacijskega omrežja na območju četrtnih
skupnosti Breg-Turnišče, Grajena in Center, večji del pa v mestni četrti Rogoznica, zlasti v Kicarju, pa tudi v naseljih
Nova vas, Mestni Vrh, Pacinje, Spodnji Velovlek in Žabjak. Skupaj bodo na omrežje priključili 698 gospodinjstev, ki na to
že dolgo čakajo.

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

Večji del denarja, skoraj 6,5 milijona evrov, je ptujska občina po besedah županje pridobila iz državnega proračuna in
evropskih virov, hkrati pa je spomnila, da komunalno podjetje čaka veliko in zahtevno delo v kratkem roku.
Direktor Komunale Ptuj Janko Širec je prepričan, da glede na reference pri preteklih podobnih projektih, ki sicer niso bili
tako obsežni, težav pri izvedbi ne bo, saj gre za klasično gradnjo kanalizacije. Strinja se, da so roki res kratki, še posebej
v aktualnih epidemioloških razmerah, vendar se bodo dobro organizirali ter s pomočjo podizvajalcev pravočasno
uresničili sklenjeno pogodbo.
"Ob koncu gradnje bo ptujska občina zagotovila okoli 98-odstotno pokritost kanalizacijskega omrežja, kar je tudi pogoj za
državno in evropsko sofinanciranje projekta. Pretežni del bomo opravili sami, sodelovanje s podizvajalci pa bo odvisno od
intenzivnosti del ter vremenskih pogojev," je še dodal prvi mož komunalnega podjetja, ki ima skupaj z reklamacijskim
rokom časa za izvedbo del 1100 dni.
Za nadzor nad projektom bo poskrbelo podjetje Štraf, ki prihaja iz lokalnega okolja in se po besedah lastnika Draga
Štrafele že skoraj dve desetletji ukvarja z vodenjem in nadzorov projektov. Tudi sam ne vidi večjih težav pri realizaciji
gradnje, saj tehnologija ni preveč zahtevna, roke pa bodo tudi skoraj zagotovo ulovili.
Občinsko podjetje Javne službe Ptuj bo pri projektu sodelovalo s celovitim obveščanjem javnosti o njegovem poteku in
izvajanju.
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Gospodarsko razpoloženje novembra znova
slabše
Gospodarsko razpoloženje se je novembra, ob zaostrovanju ukrepov za zajezitev epidemije covida-19, spet poslabšalo.
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila z -13,8 odstotne točke za 6,8 odstotne točke nižja kot oktobra in za 16
odstotnih točk nižja kot novembra lani. Padec je bil mesečno in medletno največji v storitvenih dejavnostih.
Na znižanje vrednosti kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni so vplivali vsi kazalniki. Kazalnik zaupanja v
storitvenih dejavnostih je bil nižji za štiri odstotne točke, kazalnik zaupanja med potrošniki za 1,1 odstotne točke, kazalnik
zaupanja v predelovalnih dejavnostih za 0,8 odstotne točke, kazalnik zaupanja v trgovini na drobno za 0,6 odstotne točke
in kazalnik zaupanja v gradbeništvu za 0,2 odstotne točke.
Tudi v medletni primerjavi je najbolj upadla vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih, kjer je bila nižja za 10,9
odstotne točke. Sledili so kazalniki zaupanja med potrošniki (-4,4 odstotne točke), v trgovini na drobno (-0,9 odstotne
točke) in v gradbeništvu (-0,6 odstotne točke). Vpliv kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih pa je bil pozitiven, saj
je bil za 0,7 odstotne točke višji kot v enakem mesecu prejšnjega leta.
Statistični urad je danes objavil tudi podatke o poslovnih tendencah. V predelovalnem sektorju je bila vrednost kazalnika
zaupanja novembra za dve odstotni točki nižja kot mesec pred tem. Za eno odstotno točko je bila nižja tudi od
dolgoletnega povprečja. Glede na november lani pa je bila za dve odstotni točki višja.
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila novembra za 12 odstotnih točk nižja kot oktobra, za 26 odstotnih
točk nižja od dolgoletnega povprečja in za 17 odstotnih točk nižja od vrednosti v novembru 2019. Od kazalnikov stanj so
se poslabšali vsi, razen kazalnika poslovni položaj, ki se je v tem mesecu izboljšal. Kazalniki pričakovanj pa so se
večinoma izboljšali; izjemi sta bili dve: pričakovani poslovni položaj in pričakovane prodajne cene.

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

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila za pet odstotnih točk nižja kot oktobra, na letni ravni pa je bila za 12
odstotnih točk nižja, vendar še zmeraj višja od dolgoletnega povprečja.
V gradbeništvu so se glede na prejšnji mesec poslabšali vsi kazalniki, razen treh, in sicer kazalnika zaposlovanje in
pričakovana naročila, ki sta se nekoliko zvišala, in kazalnik pričakovano zaposlovanje, ki je ohranil vrednost iz prejšnjega
meseca in tako ni vplival na znižanje kazalnika zaupanja v gradbeništvu.
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila nižja od vseh treh primerjanih vrednosti: od vrednosti v
oktobru za 14 odstotnih točk, od vrednosti v lanskem novembru za 36 odstotnih točk in od dolgoletnega povprečja za 29
odstotnih točk. V storitvenih dejavnostih so se na mesečni ravni poslabšali vsi kazalniki stanj in pričakovanj, najizraziteje
med vsemi pa kazalnik pričakovano povpraševanje, in sicer za 22 odstotnih točk.
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Evropski parlament odobril denar za
popotresno obnovo Zagreba
Evropski parlament je v ponedeljek odobrili 683,7 milijona evrov pomoči iz solidarnostnega sklada Evropske unije za
sanacijo posledic potresa, ki je marca prizadel Zagreb in okolico z magnitudo 5,3. Hrvaška vlada je ocenila, da je potres
povzročil za več kot 11,5 milijard evrov škode. Poškodovanih je bilo približno 26.000 objektov.
Evropska komisija je v začetku avgusta odobrila in nato tudi izplačala 88,9 milijona evrov iz solidarnostnega sklada
Evropske unije kot prvo finančno pomoč pomoč prebivalstvu Zagreba in okolice. Denar je bil namenjen vnovični
vzpostavitvi osnovne infrastrukture in storitev.
Odobritev 683,7 milijona evrov iz solidarnostnega sklada je zadnji korak procesa, ki bo omogočil izplačilo preostalega
denarja za obnovo, je objavil hrvaški premier Andrej Plenković na Twitterju v ponedeljek zvečer po odločitvi EP.
Hrvaški parlament je sprejel model popotresne obnove, ki predvideva, da bo rekonstrukcijo poškodovanih poslopij s 60
odstotki financirala država, lokalna samouprava in lastniki nepremičnin pa vsak s po 20 odstotki.

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

Evropski poslanci so iz 823 milijonov evrov vrednega paketa pomoči iz solidarnostnih skladov v ponedeljek odobrili tudi
sedem milijonov evrov za sanacijo škode od poplav na Poljskem. Preostalih več kot 132 milijonov evrov pa so razdelili
kot predplačila za soočanje z zdravstveno krizo v času pandemije bolezni covid-19 med Irsko, Grčijo, Hrvaško,
Madžarsko, Nemčijo, Portugalsko in Španijo.
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V Medvodah začeli graditi prizidek k osnovni
šoli v Preski
V Medvodah so te dni začeli graditi modularni prizidek k Osnovni šoli (OŠ) Preska. Z gradnjo bodo delno rešili prostorsko
stisko šole, ki že dalj časa ne zadošča potrebam devetletke. Dela bodo zaključili predvidoma do sredine marca, terminski
plan pa je odvisen tudi od vremenskih razmer, so danes sporočili z občine.
Sedanja Osnovna šola (OŠ) Preska se namreč že nekaj let sooča s prostorsko stisko, saj trenutne prostorske
zmogljivosti ne zadoščajo potrebam izvajanja pouka devetletke. Šola z 20 oddelki in dvema podružničnima šolama v Sori
in na Topolu je že zdavnaj prerasla število učencev. To največjo izmed štirih osnovnih šol v občini letos obiskuje več kot
450 učencev.
V prizidku, ki meri 186 kvadratnih metrov površine, bodo tako z dvema matičnima učilnicama ter prostorom za garderobe
izboljšali pogoje za izvajanje pouka tako v novih prostorih, kot tudi z manjšo zasedenostjo obstoječih učilnic.
Prizidek bo na jugovzhodni strani kompleksa šole. Trenutno je na tem mestu dvorišče s travo in igrali za otroke. Z gradnjo
bodo preuredili del dvorišča šole, prestavili bodo tudi igrala. Vhod v prizidek bo iz avle šole, trije izhodi iz dozidave pa
bodo omogočali neposreden izhod na dvorišče.
Gradnja se konstrukcijsko ne bo naslanjala na sedanjo šolo, bo pa z njo funkcionalno povezana. Iz novega prizidka bo k
šoli možno skozi povezovalni trakt, ki je bil zgrajen leta 2006. Stik prizidka s šolo bo na mestu steklene fasade, so
zapisali na občini.

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

"Bistveno značilnost objekta je, da bo grajen iz modularnih enot, ki omogočajo prestavitev posameznih modulov na drugo
lokacijo v občini, po izgradnji nove šole na novi lokaciji," so navedli. O gradnji slednje v Medvodah sicer govorijo že nekaj
let, v njej naj bi bilo prostora za približno 600 učencev, a med letošnjimi naložbami ta gradnja ni predvidena.
Modularni prizidek v vrednosti 310.053 evrov bo postavilo trebanjsko podjetje Trimo MSS, gradbena in obrtniška dela v
vrednosti dobrih 86.000 evrov pa bo izvedlo podjetje Razvojni zavod iz Trzina, so še dodali na občini.
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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!

Milijoni za čistejši zrak v Celju

ODPRI GALERIJO
Država bo za izboljšanje kakovosti zraka v Celju namenila skoraj 25 milijonov evrov. Bodo s tem lahko kupili dodatne
avtobuse na stisnjeni zemeljski plin?K
ROZMARI PETEK

Rozmari Petek
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Bodo prednost pri nakupu vozil na stisnjeni zemeljski plin po novem le imeli
Celjani ali Velenjčani s svojimi vozili na vodik?
Celje desetletja sodi med območja, na katerih so mejne vrednosti koncentracij za prašne delce PM10
presežene. Po novem odloku, ki ga je v začetku meseca sprejela vlada, si v Celju v povezavi z ukrepi za
izboljšanje kakovosti zraka lahko obetajo 24,7 milijona evrov, od tega za področje ogrevanja 5,5 milijona, za
ukrepe na področju prometa pa 19,2 milijona. A katere ukrepe to dejansko prinaša, župan Bojan Šrot še ne
ve. Na razpis, s katerim bi lahko kupili še več mestnih avtobusov na stisnjeni zemeljski plin (CNG-pogon) in
razširili polnilnico za ta plin, namreč še kar čakajo.

Kritično do vozil na vodik
Kot je na zadnji seji mestnega sveta opisal Šrot, so iz proračuna morali umakniti gradnjo druge faze polnilnice

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

na stisnjeni zemeljski plin. "Čakamo na ponoven razpis Eko sklada za vozila na CNG-pogon. Zato smo ne
nazadnje to polnilnico v prvi vrsti sploh zgradili in kupili mestne avtobuse na to gorivo, ki je ekološko
bistveno bolj sprejemljivo kot dizel ali bencin. Nameravali smo kupiti še vozila za potrebe naših javnih
podjetij na ta pogon in seveda dodatne avtobuse, da bomo lahko razširili linije Celebusa na druga območja,
kar je zaenkrat zaradi omejenega števila avtobusov neizvedljivo," je opisal Šrot.
Znano je, da je Eko sklad nazadnje obljubil sofinanciranje pri nakupu avtobusov na vodik. Gre za projekt, na
katerega so računali na Mestni občini Velenje, a tudi tam so se stvari zataknile: še vedno čakajo na obljubljeno
sofinanciranje postavitve polnilnice. Celjski župan je do tega kritičen. "Ne vem, ali imamo kje v Sloveniji
kakšen avtobus na vodikov pogon. Ne vem niti, kje ga bodo polnili. Vse to je še v precej eksperimentalni fazi.
Upam, da se bo vzpostavilo nazaj prejšnje stanje, da se bo financiralo tudi nakup vozil na CNG-pogon.
Morebiti bo to v okviru te zadnje odločitve, ki jo je država sprejela in s katero nam namenja 25 milijonov
evrov za izboljšanje kakovosti zraka. Promet je velik onesnaževalec zraka. Ne samo z delci PM10, ampak tudi
s črnim ogljikom, delci PM2,5 in drugim. A v tem trenutku ne znam povedati, ali bo v okviru tega ukrepa
možno kupiti vozila za javni potniški promet," je še izpostavil Šrot.

17

Vecer.com
Država: Slovenija

24.11.2020
Torek, 06:00

Kazalo

https://www.vecer.com/lokalno/celje/milijoni-za-ci...

3/5

Kakovost zraka zadnja leta že boljša
Nato je dodal, da je v Celju kakovost zraka že bistveno boljša, kot je bila pred petimi leti. "Je pa malce
odvisno od tega, kakšno je vreme, kakšna je zima (koliko se Celjani ogrevajo, op. p.), Celje je pač v kotlini.
Pozimi, če ni prevetrena, presegamo izmerjene vrednosti delcev PM10." Kot so dodatno pojasnili na Mestni
občini Celje, je iz poročil o kakovosti zraka, ki jih pripravlja Agencija RS za okolje, razvidno, da so na
merilnem mestu Celje - bolnišnica v obdobju od leta 2013 do 2018 izmerjene letne vrednosti delcev PM10 v
zraku znašale od 28 do 32 mikrogramov na kubični meter in niso presegale mejne letne vrednosti 40
mikrogramov. "Znižuje se tudi število dni, ko so izmerjene dnevne vrednosti nad mejno vrednostjo. Lani je
bilo takšnih dni 23, v letu 2018 35 (kar je še dopustno), v letu 2017 49, v letu 2016 52 in v letu 2015 70. Zrak
v mestu bo gotovo še čistejši, ko bodo uresničeni vsi načrtovani projekti trajnostne mobilnosti in ko bo država

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

zgradila obvoznico. Tranzitni promet gre namreč še vedno skozi mesto, kar je nedopustno," opozarjajo.
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Celjski mestni promet Celebus bo zaživel prihodnji teden
ROZMARI PETEK

Še več zamenjav okolju neprijaznih peči
V Celju so sicer v preteklih dveh letih končno naredili velik korak k zmanjšanju prometa. Končno je zaživel
mestni avtobus na stisnjeni zemeljski plin, mesto je dobilo tudi sistem za izposojo koles, ki ga konstantno
širijo in dopolnjujejo. "V MOC zagotavljamo čistejši zrak s širjenjem plinovodnega omrežja in daljinskega
ogrevanja, energetsko obnovo javnih zgradb," še dodajajo. Občina h kakovosti zraka vsako leto doprinese tudi
s podeljevanjem občinskih subvencij gospodinjstvom za zamenjavo zastarelih kurilnih naprav s sodobnimi,
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okolju prijaznejšimi načini ogrevanja, tako za individualna gospodinjstva kot za toplotne postaje v
stanovanjskih in javnih objektih. Letno tako razdelijo 50 tisoč evrov, tokrat pa bodo lahko zaradi pomoči

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

države za zamenjavo kurilnih naprav namenili pet milijonov evrov.
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Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB poudarjajo, da želijo ustaviti
"norosti, ki se jih gre vlada v povezavi z drugim tirom". Ostro
nasprotujejo sodelovanju Madžarske pri projektu in od vlade zahtevajo,
naj umakne pobudo za sklenitev sporazuma med državama. Zaprto
ﬁnančno konstrukcijo je neodgovorno in nepotrebno spet odpirati,
izpostavljajo.
"Finančna konstrukcija za drugi tir je bila zaprta že v proračunu, ki ga je sprejela prejšnja vlada
in je enako zaprta v proračunu, ki ga je ta koalicija sprejela prejšnji teden," je izpostavila
predsednica SAB Alenka Bratušek.

Vlada Janeza Janše je po njenih besedah v osmih mesecih uspela uničiti dobro načrtovan projekt
in ga postaviti na pot projekta gradnje šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj. "Vsi razpisi so se
zamaknili, kar pomeni, da se je zamaknil terminski načrt. Nezakonito so iz projekta nagnali
Kitajce, ki so največji partner Luke Koper," je poudarila. "So pa uspeli izpeljati en razpis, in sicer
za nabavo dveh novih avtomobilov za dva nova člana uprave," je bila kritična.
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Ponovila je, da Madžari in premier Viktor Orban nikakor niso potrebni pri drugem tiru. "S
prihodom Orbanovega denarja bo projekt 300 milijonov evrov dražji, poleg tega bodo dobili
dostop do morja, v uporabo pa jim bomo dali 30.000 kvadratnih metrov zemljišča, ki ga zelo
potrebuje Luka Koper. Če vlada to izpeljala, bo 200 milijonov evrov najdražje posojilo v zgodovini
naše države," je dodala Bratuškova.

Slovenija velike težave z velikimi infrastrukturnimi projekti
"V LMŠ se sprašujemo predvsem, zakaj. Ker to, kar se danes dogaja v državi ... to, s čimer bi se
morali ukvarjati, je postavljeno na stranski tir," je izpostavil poslanec LMŠ Robert Pavšič.
Opozoril je na zdravstveno krizo, v kateri smo se znašli, Janševa vlada pa po njegovih besedah
odpira projekt, ki je bil pravzaprav zaključen. "Treba bi ga bilo le še izvesti. In spet smo na
začetku. Zakaj, kakšne obljube je dal Janša osebno Orbanu in zakaj jih mora plačevati Slovenija s
pregrešno dragimi krediti," je vprašal Pavšič.
Po Pavšičevih besedah v LMŠ v tem postopku vidijo popolno razprodajo države. "Gre za podporo
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pri ponovni kolonizaciji Slovenije in Balkana, ki jo izvaja Madžarska. Ni samo drugi tir, ni samo
Luka Koper, tu so tudi madžarski oklepniki, avtobusna postaja Ljubljana, nezakonito ﬁnanciranje
medijev v Severni Makedoniji," je dejal in dodal, da so parlament in poslanci postavljeni pred izziv,
kako zaustaviti to norijo.
Jani Prednik (SD) je dodal, da ima Slovenija velike težave z velikimi infrastrukturnimi projekti,
poleg drugega tira je navedel še tretjo razvojno os. Oba projekta sta se po njegovih besedah na nek
način začela graditi po zaslugi prejšnje vlade.
"Na tretji razvojni osi ni zaznati problemov, pri drugem tiru pa smo naleteli na velik problem vlado Janeza Janše. Ta bi spet odprla že zaprto ﬁnančno konstrukcijo, s čimer bi ogrozili tako
sredstva Evropske investicijske banke, kot že pridobljena evropska sredstva," je opozoril in
poudaril, da je to popolnoma netransparentno, nepotrebno in neodgovorno.
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V Levici bodo skupaj z delavci Luke Koper branili
njihove interese
Tudi v Levici močno nasprotujejo sodelovanju Madžarske. Nataša Sukič je vlado pozvala, naj
idejo umakne. "V Levici smo si ves čas prizadevali, da se preko drugega tira prepreči tiha
privatizacija Luke Koper. V prejšnji vladi se je to ustavilo," je dejala. To, kar počne Janševa vlada,
je po oceni Sukičeve postavljanje njegovih lastnih interesov in interesov njegove stranke pred
interese Slovenije.
"Zakaj? O tem lahko špekuliramo. Vsi poznamo povezave med njim in Orbanom. Vsi se
sprašujemo, zakaj nas vse bolj odmika od EU in potiska v objem višegrajske skupine. To, da se
igraš s tako pomembnimi strateškimi projekti, je nedopustno. V Levici bomo skupaj z delavci Luke
Koper branili naše interese," je poudarila.
Bratuškova je pojasnila, da v omenjenih opozicijskih strankah vladi predlagajo, naj gradivo
umakne. "Če ga ne bo, pa odboru za zunanjo politiko DZ predlagamo, da gradivo zavrne, komisija
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

za nadzor javnih ﬁnanc pa sprejme sklep, da je ﬁnančna konstrukcija pri projektu zaprta," je
sklenila.
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Gregor Ficko o tem, da v slovenski javnosti prevladuje
vtis, da je gradbeništvo ena sama korupcija
dnevnik.si/1042943928/Slovenija/gregor-ficko-o-tem-da-v-slovenski-javnosti-prevladuje-vtis-da-je-gradbenistvo-enasama-korupcija
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»Po epidemiji bomo morali gradbeništvu dvigniti ugled, ki ga je izgubilo
delno tudi po svoji krivdi. Zato v slovenski javnosti prevladuje vtis, da je
gradbeništvo ena sama korupcija, s čimer se nikakor ne strinjam. Ceno
takšnega javnega mnenja danes, žal, plačuje nekaj tisoč inženirjev,
tehnikov in drugih zaposlenih v panogi.«

***
Gregor Ficko, direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala, nekdanji
direktor Direkcije RS za ceste (DRSC), v Financah o slabem ugledu slovenskega
gradbeništva.

***
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Gregor Ficko je povedal, da želi poudariti, da v slovenskem gradbeništvu ni nič več in nič
manj korupcije kot v razvitih državah in drugih gospodarskih panogah. ik
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Reproduciranje, povzemanje in citiranje vsebin je dovoljeno v skladu z določili uporabe in
citiranja vsebin.
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Kako naj
podjetniki pridejo
do pomoči?
GOSPODARSTVO
Javnih razpisov je
le za ščepec,
Igor Dernovšek
evropsk...
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24. november 2020 14:18
44 min
Opozicijske LMŠ,
24. november 2020 14:18
SD, Levica in SAB
Predviden čas
branja:
ostro
proti10 min
sodelovanju
Madžarske pri
drugem ...
1 ura

Tokio: Naredili
bomo vse za
varne igre

1 ura

Evropski
potrošniki bodo
lahko pravice
branili prek
skupinskih tožb

1 ura

Španski kralj v
samoizolaciji po
stiku z okuženim
Vse objave

Kako naj podjetniki pridejo
do pomoči? Javnih razpisov
je le za ščepec, evropska
sredstva in investicije pa za
zdaj zgolj želje
Zaradi koronakrize in posledično kopice zaprtih in
nedelujočih podjetij se zastavlja vprašanje, kje lahko
podjetniki danes pridejo do državnih pomoči za rešitev.
Javnih razpisov zanje zaradi zaključka nančne perspektive
2014–2020 trenutno skorajda ni; novi, že šesti protikoronski
sveženj mora še potrditi DZ; obljubljena evropska sredstva in
načrtovane velike investicije pa so za zdaj zgolj na papirju.

(Foto: V Klubu slovenskih podjetnikov
opozarjajo, da se sprejemanje in
prilagajanje vladnih ukrepov glede na
trenutne razmere izvaja občutno
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prepočasi. O predvidljivosti načrtovanja v
podjetjih je zato skoraj nemogoče govoriti.
/ Jaka Adamič)

»Interesa podjetij za javne
NAJNOVEJŠE
10 min

44 min

1 ura
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1 ura

1 ura

Kako naj
podjetniki pridejo
do pomoči?
Javnih razpisov je
le za ščepec,
evropsk...
Opozicijske LMŠ,
SD, Levica in SAB
ostro proti
sodelovanju
Madžarske pri
drugem ...
Tokio: Naredili
bomo vse za
varne igre

razpise je veliko, možnosti pa
žal trenutno skoraj ni.
Nahajamo se namreč v
zadnjem letu finančne
perspektive 2014–2020, poleg
tega pa se konec leta razpisi, ki
so praviloma vezani na
proračunsko leto, zapirajo tudi
na nacionalni ravni,« pravi
Kristina Kočert Hudrap,
direktorica mariborskega
svetovalnega podjetja Tiko Pro.

Evropski
potrošniki bodo
lahko pravice
branili prek
skupinskih tožb

Po njenih besedah sta trenutno

Španski kralj v
samoizolaciji po
stiku z okuženim

voljo do 75 odstotkov

zanimiva predvsem dva razpisa.
Za gostinske in turistične
objekte je do konca meseca na
subvencije za celovite
energetske sanacije objektov.

Vse objave

Za ostale objekte ter nakup
energetsko učinkovitejših
strojev pa je prek Eko sklada na
voljo 20 odstotkov subvencije
ter 80 odstotkov
brezobrestnega kredita. Do 1.
decembra se je še vedno
možno prijaviti tudi na razpis za
razvojno raziskovalne ali
investicijske projekte v zvezi z
razvojem ali proizvodnjo cepiv,
zdravil in zdravljenji,
27

24.11.2020

Dnevnik.si

Torek, 14:18

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042943845/Posel/javnih-raz...

3 / 16

medicinskimi pripomočki ter
bolnišnično in medicinsko
opremo, razkužili ter zaščitnimi
NAJNOVEJŠE
10 min

44 min

1 ura
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1 ura

1 ura

Kako naj
podjetniki pridejo
do pomoči?
Javnih razpisov je
le za ščepec,
evropsk...
Opozicijske LMŠ,
SD, Levica in SAB
ostro proti
sodelovanju
Madžarske pri
drugem ...
Tokio: Naredili
bomo vse za
varne igre

oblačili.
Nepovratna sredstva so
trenutno namenjena
investicijam v živilskopredelovalni panogi. Za naložbe
v predelavo, trženje oziroma
razvoj kmetijskih proizvodov je
na razpisu Eko sklada, ki je
odprt do 15. decembra, na voljo
20 milijonov evrov, višina
sofinanciranja znaša do 50
odstotkov nepovratnih sredstev.
Do 15. septembra 2021 je odprt

Evropski
potrošniki bodo
lahko pravice
branili prek
skupinskih tožb

tudi poziv malim in srednjim

Španski kralj v
samoizolaciji po
stiku z okuženim

evrov.

Vse objave

podjetjem za razvoj in uvajanje
novih produktov v lesarstvu, za
katerega je na voljo 6,2 milijona

Izboljšana
poroštvena shema
Na GZS med pomembnejšimi
trenutnimi razpisi izpostavljajo
covid mikrokredite 2020–2021
iz sredstev Slovenskega
podjetniškega sklada (SPS),
katerega namen je
»neposredno zagotavljanje
ugodnih virov financiranja
mikro, malim in srednje velikim
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podjetjem«. Višina kreditov
znaša od 5000 do 25 tisoč
evrov z dobo financiranja od
NAJNOVEJŠE
10 min

44 min

1 ura
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1 ura

1 ura

Kako naj
podjetniki pridejo
do pomoči?
Javnih razpisov je
le za ščepec,
evropsk...
Opozicijske LMŠ,
SD, Levica in SAB
ostro proti
sodelovanju
Madžarske pri
drugem ...
Tokio: Naredili
bomo vse za
varne igre

dveh do petih let. SID banka
omogoča tudi program
Neposredno financiranje podjetij
v času izbruha covid-19, ki
ponuja kredite v višini od
100.000 do sedmih milijonov
evrov za mala in srednja
podjetja oziroma do 12 milijonov
na veliko podjetje.
Do razdelitve razpoložljivih
sredstev, najdlje pa do 30.
decembra, je odprto tudi
povabilo zavoda za

Evropski
potrošniki bodo
lahko pravice
branili prek
skupinskih tožb

zaposlovanje za usposabljanje

Španski kralj v
samoizolaciji po
stiku z okuženim

usposabljam.se 2020. Za

na delovnem mestu in povračilo
upravičenih stroškov
usposabljanja za brezposelne
usposabljanje, ki praviloma traja
tri mesece, je na voljo štiri

Vse objave

milijone evrov. Še nekaj dni je
odprt tudi na razpis Izjemna
začasna podpora kmetom ter
ter malim in srednjim podjetjem,
ki jih je kriza zaradi covida-19
še posebej prizadela. Vložitev
vloge je možna do 24.
novembra, višina razpisanih
nepovratnih sredstev sega do
3,5 milijona evrov.
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V GZS opozarjajo, da se z
novim protikoronskim paketom
(PKP6) nekoliko poenostavlja in
NAJNOVEJŠE
10 min

44 min

1 ura
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Kako naj
podjetniki pridejo
do pomoči?
Javnih razpisov je
le za ščepec,
evropsk...
Opozicijske LMŠ,
SD, Levica in SAB
ostro proti
sodelovanju
Madžarske pri
drugem ...
Tokio: Naredili
bomo vse za
varne igre
Evropski
potrošniki bodo
lahko pravice
branili prek
skupinskih tožb
Španski kralj v
samoizolaciji po
stiku z okuženim
Vse objave

povečuje poroštvena shema.
DZ je dve milijardi evrov vredno
jamstveno shemo potrdil pred
prvomajskimi prazniki v okviru
drugega paketa protikoronskih
ukrepov, po nekaj zapletih pa je
zaživela šele poleti. Po novem
bodo lahko banke dale podjetju
likvidnostno posojilo v višini do
25 in ne več le deset odstotkov
prihodkov od prodaje v letu
2019 oziroma v višini
dvakratnika letnega stroška
dela. Z uveljavitvijo šestega
protikoronskega zakona, o
katerem bo DZ odločal
prihodnjo sredo, bodo davčni
zavezanci spet dobili tudi
možnost odloga plačila davkov
za dve leti ali pa obročnega
plačila zaradi izgube
sposobnosti prihodkov zaradi
epidemije.

Škandalozen
razpis za
so nanciranje
obratovalnih
stroškov
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Veliko pozornosti, vendar pa v
negativnem smislu, je v zadnjih
dneh doživel javni poziv
NAJNOVEJŠE
10 min

44 min

1 ura
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1 ura

Kako naj
podjetniki pridejo
do pomoči?
Javnih razpisov je
le za ščepec,
evropsk...
Opozicijske LMŠ,
SD, Levica in SAB
ostro proti
sodelovanju
Madžarske pri
drugem ...
Tokio: Naredili
bomo vse za
varne igre

agencije Spirit za sofinanciranje
obratovalnih stroškov podjetij v
gostinstvu in turizmu v času
epidemije covida-19. Poleg
tega, da so sredstva omejena
na največ 9999 evrov, jih lahko
prejmejo le podjetja, ki imajo kot
glavno dejavnost registrirano
gostinstvo in turizem, in tista, ki
so imela v povprečju vsaj štiri
zaposlene.
»Turistično gospodarstvo je
razpis pričakovalo že marca. Ko

Evropski
potrošniki bodo
lahko pravice
branili prek
skupinskih tožb

smo ga dobili v vpogled, pa je

Španski kralj v
samoizolaciji po
stiku z okuženim

praktično nič,« je povedal

bilo razočaranje toliko večje, saj
veliko podjetij, ki se ga je
veselilo, od njega ne bo imelo
direktor Turizma Kranjska Gora
Blaž Veber. Kriterij štirih

Vse objave

zaposlenih je za številna
podjetja previsok, poleg tega pa
so iz razpisa izpadli številni
manjši obrati, ki imajo
registriran kakšno drugo glavno
dejavnost. »Tisti, ki bi jim teh
deset tisoč evrov kaj pomenilo,
ne izpolnjujejo pogojev, tisti, ki
pa jih izpolnjujejo, pa si z
10.000 evri nimajo kaj
pomagati,« je ogorčen Veber.
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Prepočasni ukrepi
in razočaranje nad
šestim paketom
Poslanci bodo prihodnji teden

10 min

44 min

1 ura
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Kako naj
podjetniki pridejo
do pomoči?
Javnih razpisov je
le za ščepec,
evropsk...
Opozicijske LMŠ,
SD, Levica in SAB
ostro proti
sodelovanju
Madžarske pri
drugem ...
Tokio: Naredili
bomo vse za
varne igre
Evropski
potrošniki bodo
lahko pravice
branili prek
skupinskih tožb
Španski kralj v
samoizolaciji po
stiku z okuženim
Vse objave

sprejemali novi, že šesti
protikoronski paket vladnih
ukrepov za omilitev in odpravo
posledic epidemije covida-19.
Med ključnimi predlogi svežnja,
vrednega milijardo evrov, so
podaljšanje subvencioniranja
čakanja na delo in skrajšanega
delovnega časa, podaljšanje
moratorijev za kredite,
poenostavitve poroštvene
likvidnostne sheme, spodbude
podjetjem za investicije ter
delna nadomestitev fiksnih
stroškov.
Medtem ko so še zlasti v
Obrtno-podjetniški zbornici
Slovenije (OZS) nad novim
svežnjem močno razočarani, pa
v Klubu slovenskih podjetnikov
opozarjajo tudi, da se
sprejemanje in prilagajanje
ukrepov glede na trenutne
razmere izvaja občutno
prepočasi. Prepričani so, da bi v
trenutnem nezavidljivem
položaju potrebovali boljšo
odzivnost vlade in več posluha
za predloge podjetnikov, ki se v
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praksi neposredno soočajo s
težavami in zagatami.
Podjetniki, kot opozarjajo v
NAJNOVEJŠE
10 min

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

44 min

Kako naj
podjetniki pridejo
do pomoči?
Javnih razpisov je
le za ščepec,
evropsk...
Opozicijske LMŠ,
SD, Levica in SAB
ostro proti
sodelovanju
Madžarske pri
drugem ...

1 ura

Tokio: Naredili
bomo vse za
varne igre

1 ura

Evropski
potrošniki bodo
lahko pravice
branili prek
skupinskih tožb

1 ura

Španski kralj v
samoizolaciji po
stiku z okuženim
Vse objave

SBC, zaradi številnih zakonskih
določil in omejitev, med katerimi
se nekatera spreminjajo tudi iz
tedna v teden, nemalokrat ne
vedo, kateri ukrepi so še
aktualni, kateri bodo aktualni
oziroma kaj vse se še pripravlja.
O predvidljivosti načrtovanja v
podjetjih je zato skoraj
nemogoče govoriti.

Napovedana
visoka rast
investicij
Finančni minister Andrej Šircelj
je ob predstavitvi proračunov za
leti 2021 in 2022 napovedal
veliko rast obsega investicij, pri
čemer naj bi pomembno vlogo
igrala evropska sredstva, tako iz
sklada za okrevanje in
odpornost kot tudi iz
naslednjega sedemletnega
finančnega okvira EU. Za
investicije sta v vsakem od
prihodnjih dveh let predvidenih
po približno dve milijardi evrov,
kar je največ doslej, je dejal
Šircelj, in pri tem izpostavil
vlaganja v železnice in ceste,
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pa tudi v zdravstvo, domove za
starejše, kulturo, okolje in
športno infrastrukturo.
NAJNOVEJŠE
10 min

44 min

1 ura

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

1 ura

1 ura

Kako naj
podjetniki pridejo
do pomoči?
Javnih razpisov je
le za ščepec,
evropsk...
Opozicijske LMŠ,
SD, Levica in SAB
ostro proti
sodelovanju
Madžarske pri
drugem ...
Tokio: Naredili
bomo vse za
varne igre

Na GZS pojasnjujejo, da
natančen razrez investicij za
naslednji leti še ni določen.
»Vlada zbira podatke po
pristopu od spodaj navzgor, pri
čemer poziva subjekte
sistemskega okolja k predložitvi
konkretnih investicij, ki bi jih
lahko sofinancirali z evropskimi
sredstvi,« pravi glavni analitik
zbornice Bojan Ivanc. Po oceni
GZS bo porast investicij koristil
predvsem sektorju

Evropski
potrošniki bodo
lahko pravice
branili prek
skupinskih tožb

gradbeništva, gradbenega

Španski kralj v
samoizolaciji po
stiku z okuženim

dejavnostim. V Klubu

materiala, nematerialnih kovin,
inženiringa, IT sektorju,
posredno pa tudi drugim
slovenskih podjetnikov so
prepričani, da morajo biti

Vse objave

investicije usmerjene v
povečevanje dodane vrednosti
in povečanje števila kvalitetnih
delovnih mest. Le tako bomo
lahko zadržali mlade in privabili
dobre kadre iz tujine, pravijo.

Skupaj 10,3
milijarde iz petih
fondov
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V svetovalnem podjetju Tiko pro
pojasnjujejo, da obljubljena, a
še zdaleč ne potrjena evropska
NAJNOVEJŠE
10 min

44 min

1 ura

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

1 ura

1 ura

Kako naj
podjetniki pridejo
do pomoči?
Javnih razpisov je
le za ščepec,
evropsk...
Opozicijske LMŠ,
SD, Levica in SAB
ostro proti
sodelovanju
Madžarske pri
drugem ...
Tokio: Naredili
bomo vse za
varne igre
Evropski
potrošniki bodo
lahko pravice
branili prek
skupinskih tožb
Španski kralj v
samoizolaciji po
stiku z okuženim
Vse objave

sredstva za Slovenijo znašajo
skupaj 10,3 milijarde evrov in
zajemajo pet različnih fondov.
Prvi je RRF (Recovery and
Resiliance Facility) v katerem
bo do leta 2026 na voljo skupno
5,2 milijarde evrov (od tega 1,6
milijarde evrov nepovratnih ter
3,6 milijarde evrov povratnih
virov), ki bodo namenjeni za
reforme ter investicije za prehod
v zeleno, digitalno in odporno
Evropo. Sklad React EU
pomeni dodaten vir sredstev k
tekočemu kohezijskemu
obdobju 2014–2020, v katerem
je sedaj na razpolago 3,1
milijarde evrov. V okviru fonda
React EU bi bila sredstva po
trenutnem predlogu ministrstva
za gospodarstvo namenjena za
digitalno transformacijo podjetij,
spodbude malih vrednosti za
mala in srednja podjetja z
vavčerji, raziskovalno razvojne
vavčerje za raziskovalce,
spodbujanje specialnih podjetij
ter prestrukturiranje gorskih
centrov za celoletni turizem.
Poraba je predvidena do leta
2023.
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JTF sklad za pravičen prehod v
višini 129 milijonov evrov je
namenski vir za izvedbo
NAJNOVEJŠE
10 min

44 min

1 ura

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

1 ura

1 ura

Kako naj
podjetniki pridejo
do pomoči?
Javnih razpisov je
le za ščepec,
evropsk...
Opozicijske LMŠ,
SD, Levica in SAB
ostro proti
sodelovanju
Madžarske pri
drugem ...
Tokio: Naredili
bomo vse za
varne igre
Evropski
potrošniki bodo
lahko pravice
branili prek
skupinskih tožb
Španski kralj v
samoizolaciji po
stiku z okuženim
Vse objave

industrijskega prehoda
premogovnih regij v tranziciji. V
Sloveniji bodo sredstva
namenjena za SavinjskoŠaleško ter Zasavsko območje.
Za ta sklad se trenutno zbirajo
projekti, ki bi bili osnova za
kasnejše razpise v letu 2021,
sredstva pa bodo na voljo do
leta 2029. Četrti fond
predstavljajo nova kohezijska
sredstva za naslednje
sedemletno obdobje 2021–2027
v višini 2,9 milijarde evrov,
petega pa sklad za razvoj
podeželja (kmetijski del), kjer bo
Sloveniji do leta 2026 na voljo
1,7 milijarde evrov.

V 2021 za 194
milijonov evrov
nepovratnih
sredstev
Na gospodarskem ministrstvu
pravijo, da bodo načrt razvojnih
spodbud za leto 2021 pripravili
do konca leta. Predvidena
vrednost razpisov za
nepovratna sredstva naj bi
znašala 194 milijonov evrov,
glede povratnih sredstev pa
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bodo poleg aktualnih produktov
na voljo portfeljske garancije za
mala in srednja podjetja za
NAJNOVEJŠE
10 min

44 min

1 ura

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

1 ura

1 ura

Kako naj
podjetniki pridejo
do pomoči?
Javnih razpisov je
le za ščepec,
evropsk...
Opozicijske LMŠ,
SD, Levica in SAB
ostro proti
sodelovanju
Madžarske pri
drugem ...
Tokio: Naredili
bomo vse za
varne igre

investicije v raziskave, razvoj in
inovacije v višini 30 milijonov
evrov in posojila za financiranje
naložb v raziskave, razvoj in
inovacije naložbe v razmerah
epidemije covida-19 v višini 3,7
milijona evrov. Oba razpisa
prihajata iz Sklada skladov
Covid-19, ki se izvajajo
neposredno prek SID banke.
Slovenski podjetniški sklad v
letu 2021 predvideva tudi
objavo javnega razpisa

Evropski
potrošniki bodo
lahko pravice
branili prek
skupinskih tožb

Spodbude projektov na

Španski kralj v
samoizolaciji po
stiku z okuženim

sredstev. V sklopu sodelovanja

problemskih in obmejnih
problemskih področjih v višini
približno 7,5 milijona evrov
v Instrumentu za odpornost in
okrevanje (RRF) pa bodo za

Vse objave

financiranje manjših investicij
ter obratnih sredstev omogočeni
neposredni krediti sklada, za
katere bo v letu 2021 na
razpolago 13 milijonov evrov.
Neposredni krediti Sklada bodo
namenjeni mikro, malim in
srednjim podjetjem, vključno s
podporo podjetjem na
deprivilegiranih območjih,
manjšim projektom na področju
digitalizacije, zelenega in
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krožnega gospodarstva oziroma
drugim projektom z družbenim
učinkom (start-upi, scale-upi,
NAJNOVEJŠE
10 min

Kako naj
podjetniki pridejo
do pomoči?
Javnih razpisov je
le za ščepec,
evropsk...

44 min

Opozicijske LMŠ,
SD, Levica in SAB
ostro proti
sodelovanju
Madžarske pri
drugem ...

1 ura

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

1 ura

1 ura

Tokio: Naredili
bomo vse za
varne igre
Evropski
potrošniki bodo
lahko pravice
branili prek
skupinskih tožb
Španski kralj v
samoizolaciji po
stiku z okuženim

samozaposleni).

Pomembnejši
trenutni javni
razpisi
– Neposredno financiranje
podjetij v času izbruha
covida-19 (SDMKV):
https://www.sid.si/malasrednja-podjetja/neposrednofinanciranje-podjetij-v-casuizbruha-covid-19-sdmkvž
– P7-2 2020 Covid
Mikrokrediti:
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?
view=tender&id=113ž
– 82FS-PO20 Finančne
spodbude za nove naložbe v

Vse objave

učinkovito rabo energije in
obnovljive vire energije:
https://www.tikopro.si/slovenski-razpisi/javnipoziv-82fs-po20-financnespodbude-za-nove-nalozbev-ucinkovito-rabo-energije-inobnovljive-vire-energije
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– Razvojno-raziskovalni
projekti za odpravo posledic
covida-19: https://www.tikoNAJNOVEJŠE
10 min

44 min

1 ura

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

1 ura

1 ura

pro.si/slovenski-razpisi/javnirazpis-187razvojno-

Kako naj
podjetniki pridejo
do pomoči?
Javnih razpisov je
le za ščepec,
evropsk...

raziskovalni-projekti-za-

Opozicijske LMŠ,
SD, Levica in SAB
ostro proti
sodelovanju
Madžarske pri
drugem ...

razvoj in uvajanje novih

Tokio: Naredili
bomo vse za
varne igre
Evropski
potrošniki bodo
lahko pravice
branili prek
skupinskih tožb
Španski kralj v
samoizolaciji po
stiku z okuženim
Vse objave

odpravo-posledic-covid19171
– Spodbude za MSP za
produktov v lesarstvu 4.0:
https://www.tikopro.si/slovenskirazpisi/spodbude-za-msp-zarazvoj-in-uvajanje-novihproduktov-v-lesarstvu-40
– Izjemna začasna podpora
kmetom in MSP, ki jih je kriza
zaradi covida-19 še posebej
prizadela:
https://www.gov.si/zbirke/javneobjave/javni-razpis-za-ukrep21-izjemna-zacasnapodpora-kmetom-ter-msp-kijih-je-kriza-zaradi-covid-19se-posebej-prizadela-izprograma-razvoja-podezeljarepublike-slovenije-zaobdobje-20142020/
– Usposabljam.se 2020
(Zavod za zaposlovanje):
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https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljamse-2020

NAJNOVEJŠE
10 min

44 min

1 ura

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

1 ura

1 ura

Kako naj
podjetniki pridejo
do pomoči?
Javnih razpisov je
le za ščepec,
evropsk...
Opozicijske LMŠ,
SD, Levica in SAB
ostro proti
sodelovanju
Madžarske pri
drugem ...
Tokio: Naredili
bomo vse za
varne igre
Evropski
potrošniki bodo
lahko pravice
branili prek
skupinskih tožb
Španski kralj v
samoizolaciji po
stiku z okuženim
Vse objave

GZS: Ne
izplačujte si
dobičkov
V GZS lastnikom podjetij
svetujejo, naj ne izplačujejo
dobičkov ter poskrbijo za
večjo varnost poslovanja
podjetij. »Prav tako menimo,
da morajo poskrbeti za
ohranjanje dolgoročnih
investicij in izdatkov za
raziskave in razvoj.
Menedžerji morajo več
komunicirati z vsemi
deležniki, še posebej z
zaposlenimi in kupci ter
dobavitelji. Potek pandemije
lahko namreč vpliva na
začasno nedobavljivost
določenih polizdelkov ali
težave s končno prodajo
proizvodov. Ob tem pa
morajo podjetja vsaj začasno
razširiti mrežo dobaviteljev,«
pravijo. Sicer so prepričani,
da so danes podjetja dosti
bolj pripravljena, kot so bila
pred izbruhom prvega vala.
Po njegovem mnenju morajo
podjetja poskrbeti tako za
ustrezno strukturo virov
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financiranja kot tudi za
oblikovanje več scenarijev,
da lahko pravočasno

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

NAJNOVEJŠE
10 min

Kako naj
podjetniki pridejo
do pomoči?
Javnih razpisov je
le za ščepec,
evropsk...

44 min

Opozicijske LMŠ,
SD, Levica in SAB
ostro proti
sodelovanju
Madžarske pri
drugem ...

1 ura

Tokio: Naredili
bomo vse za
varne igre

1 ura

Evropski
potrošniki bodo
lahko pravice
branili prek
skupinskih tožb

1 ura

Španski kralj v
samoizolaciji po
stiku z okuženim

sprejmejo ustrezne ukrepe.

Vse objave
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Dnevnik.si
Pozdravljeni, Matjaž

DRUGI TIR

STA
24. november 2020 13:44
24. november 2020 13:47
Predviden čas branja: 4 min

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

NAJNOVEJŠE
15 min

Opozicijske LMŠ,
SD, Levica in SAB
ostro proti
sodelovanju
Madžarske pri
drugem ...

36 min

Tokio: Naredili
bomo vse za
varne igre

1 ura

Evropski
potrošniki bodo
lahko pravice
branili prek
skupinskih tožb

1 ura

Španski kralj v
samoizolaciji po
stiku z okuženim

1 ura

Pri labodu z
območja Pirana
potrjena ptičja
gripa

Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB
ostro proti sodelovanju Madžarske
pri drugem tiru
Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB poudarjajo, da želijo ustaviti “norosti, ki se
jih gre vlada v povezavi z drugim tirom”. Ostro nasprotujejo sodelovanju
Madžarske pri projektu in od vlade zahtevajo, naj umakne pobudo za
sklenitev sporazuma med državama. Zaprto nančno konstrukcijo je
neodgovorno in nepotrebno spet odpirati, izpostavljajo.

Fotografija je simbolična. (Foto: Luka Cjuha)

»Finančna konstrukcija za drugi tir je bila zaprta že v
proračunu, ki ga je sprejela prejšnja vlada in je

Vse objave

enako zaprta v proračunu, ki ga je ta koalicija
sprejela prejšnji teden,« je izpostavila predsednica
SAB Alenka Bratušek.
Vlada Janeza Janše je po njenih besedah v osmih
mesecih uspela uničiti dobro načrtovan projekt in ga
postaviti na pot projekta gradnje šestega bloka
Termoelektrarne Šoštanj. »Vsi razpisi so se
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zamaknili, kar pomeni, da se je zamaknil terminski
načrt. Nezakonito so iz projekta nagnali Kitajce, ki so
največji partner Luke Koper,« je poudarila. »So pa
uspeli izpeljati en razpis, in sicer za nabavo dveh
novih avtomobilov za dva nova člana uprave,« je bila
kritična.

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

OGLAŠEVANJE

Ponovila je, da Madžari in premier Viktor Orban
nikakor niso potrebni pri drugem tiru. »S prihodom
Orbanovega denarja bo projekt 300 milijonov evrov
dražji, poleg tega bodo dobili dostop do morja, v
uporabo pa jim bomo dali 30.000 kvadratnih metrov
zemljišča, ki ga zelo potrebuje Luka Koper. Če vlada
to izpeljala, bo 200 milijonov evrov najdražje posojilo
v zgodovini naše države,« je dodala Bratuškova.
»V LMŠ se sprašujemo predvsem, zakaj. Ker to, kar
se danes dogaja v državi ... to, s čimer bi se morali
ukvarjati, je postavljeno na stranski tir,« je izpostavil
poslanec LMŠ Robert Pavšič. Opozoril je na
zdravstveno krizo, v kateri smo se znašli, Janševa
vlada pa po njegovih besedah odpira projekt, ki je bil
pravzaprav zaključen. »Treba bi ga bilo le še izvesti.
In spet smo na začetku. Zakaj, kakšne obljube je dal
Janša osebno Orbanu in zakaj jih mora plačevati
Slovenija s pregrešno dragimi krediti,« je vprašal
Pavšič.
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Po Pavšičevih besedah v LMŠ v tem postopku vidijo
popolno razprodajo države. »Gre za podporo pri
ponovni kolonizaciji Slovenije in Balkana, ki jo izvaja
Madžarska. Ni samo drugi tir, ni samo Luka Koper,
tu so tudi madžarski oklepniki, avtobusna postaja
Ljubljana, nezakonito financiranje medijev v Severni
Makedoniji,« je dejal in dodal, da so parlament in
poslanci postavljeni pred izziv, kako zaustaviti to
norijo.

Levic svari pred tiho
privatizacijo Luke Koper
Jani Prednik (SD) je dodal, da ima Slovenija velike
težave z velikimi infrastrukturnimi projekti, poleg
drugega tira je navedel še tretjo razvojno os. Oba
projekta sta se po njegovih besedah na nek način
začela graditi po zaslugi prejšnje vlade.
»Na tretji razvojni osi ni zaznati problemov, pri
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

drugem tiru pa smo naleteli na velik problem - vlado
Janeza Janše. Ta bi spet odprla že zaprto finančno
konstrukcijo, s čimer bi ogrozili tako sredstva
Evropske investicijske banke, kot že pridobljena
evropska sredstva,« je opozoril in poudaril, da je to
popolnoma netransparentno, nepotrebno in
neodgovorno.
Tudi v Levici močno nasprotujejo sodelovanju
Madžarske. Nataša Sukič je vlado pozvala, naj idejo
umakne. »V Levici smo si ves čas prizadevali, da se
preko drugega tira prepreči tiha privatizacija Luke
Koper. V prejšnji vladi se je to ustavilo, je dejala. To,
kar počne Janševa vlada, je po oceni Sukičeve
postavljanje njegovih lastnih interesov in interesov
njegove stranke pred interese Slovenije.«
»Zakaj? O tem lahko špekuliramo. Vsi poznamo
povezave med njim in Orbanom. Vsi se sprašujemo,
zakaj nas vse bolj odmika od EU in potiska v objem
višegrajske skupine. To, da se igraš s tako
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pomembnimi strateškimi projekti, je nedopustno. V
Levici bomo skupaj z delavci Luke Koper branili
naše interese,« je poudarila.
Bratuškova je pojasnila, da v omenjenih opozicijskih
strankah vladi predlagajo, naj gradivo umakne. »Če
ga ne bo, pa odboru za zunanjo politiko DZ
predlagamo, da gradivo zavrne, komisija za nadzor
javnih financ pa sprejme sklep, da je finančna
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konstrukcija pri projektu zaprta,« je sklenila.
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Aleš Bržan: “Na zasebni zemlji ne bo javnih
parkov”
Nataša Hlaj

Istra

24. 11. 2020, 06.00
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Koprski občinski svetniki so včeraj večinsko glasovali za razveljavitev prostorskega načrta, ki je do zdaj
prepovedoval gradnjo na zemljišču med sodiščem in nakupovalnim središčem. Ta je v lasti treh podjetij, ki
bodo v prihodnje lahko gradila poslovno-stanovanjske objekte po smernicah, ki so jih določili v sporazumu
z občino. Tudi tega so svetniki potrdili.

Koprski občinski svetniki so večinsko glasovali za razveljavitev prostorskega načrta, ki je do zdaj prepovedoval gradnjo na zemljišču med
sodiščem in nakupovalnim središčem. Foto: Zdravko Primožič/FPA

KOPER > Načrt za ureditev centralnega parka so sprejeli v času županovanja Borisa Popoviča. To je najbolj
poseglo v gradbene interese lastnika tamkajšnjega zemljišča, Milana Mandarića, ki je zaradi tega sprožil tudi nekaj
sodnih sporov, celo presojo ustavnosti sprejetega odloka. Odrekel se jim bo, ko bo občina sprejela nov prostorski
načrt, ki mu bo omogočil uresničitev projektov. To mora storiti do 31. marca prihodnje leto.
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Vmes je srbsko-ameriški poslovnež polovico svojih parcel prodal izolskemu podjetniku Acu Kabanici, ki prav tako
ne odstopa od gradbenih načrtov. Največje zemljišče pa je v lasti podjetja Pro-Rem v stečaju, oziroma upnice,
banke NLB.

KJN je pritegnil Alberto Scheriani
Marsikdo je pričakoval, da bo Popovič včeraj nasprotoval sprejemu obeh dokumentov in svoj glas tudi utemeljil, a
se seje ni udeležil. So pa proti glasovali prisotni člani njegove stranke KJN. S kopico pomislekov se jim je pridružil
tudi predstavnik italijanske narodnosti Alberto Scheriani: “Še dobro se spomnim, kako je v preteklosti ob sekanju
kakšnega drevesa glas dvignila civilna iniciativa. Zdaj pa jih ne zanima, če bo mesto izgubilo zelena pljuča.”
Ocenjuje, da ne bi bilo prvič, da bi javno vsebino umestili na tujo zemljo. Čudi ga, da je občina dokaj hitro
poskrbela za prostorsko spremembo na tem območju, medtem ko se postopki za umestitev pravoslavne cerkve ne
premikajo. Na to je svetnike s pismom opozoril tudi koprski paroh Dejan Mandić, o čemer bomo poročali jutri.

Bržan: “Uredili bomo dovolj parkov”
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Koprski župan Aleš Bržan je po drugi strani zelo jasen: “Na zasebnih zemljiščih ne bo javnih parkov.” Zagotavlja, da
bodo v njegovem mandatu poskrbeli za ureditev dobrih 30.000 kvadratnih metrov parkovnih in zelenih površin
(nasip pri Žusterni, streha garažne hiše na Muzejskem trgu), zato te lokacije ne potrebujejo za takšne projekte. Na
očitke, da podpira obsežno betoniranje, pa odgovarja, da so poskrbeli za niz omejitev.
Občinski svetnik Marijan Križman (SD) predlaga, naj občina investitorje pozove, da pri gradnji zagotovijo nekaj
stanovanj za mlade po dostopni ceni. Alana Medveša (Levica) pa skrbi, če bo občini do 31. marca res uspelo
pripraviti po sporazumu obljubljene prostorske ureditve.
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(Intervju) Marko Trampuž, Kolektor Gradbeništvo:
»Utrjujemo se kot pomemben regijski igralec«
100 Najbogatejših Slovencev 2020
Naročite posebno tiskano izdajo revije Manager z lestvico 100
najbogatejših Slovencev:
Kako so slovenski bogataši prišli do premoženja?
Kam najbogatejši Slovenci nalagajo denar?
Kdo vse se je uvrstil na lestvico 100 najbogatejših?
Prihranite s spletnim nakupom.
Revija 100 Najbogatejših Slovencev 2020 »
Čas branja: 5 min

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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Z direktorjem strateške prodaje Kolektor Gradbeništva smo se
pogovarjali o tekočih projektih, načrtih za prihodnost in pomenu drugega
tira za slovensko gradbeno panogo
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»Pričakujemo povečano zanimanje za vlaganja v zdravstvo in zdravstvene ustanove, mobilnost,
energetsko učinkovitost ter javno infrastrukturo.«
Foto: Roman Šipič/Delo
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Gradnja dostopnih cest za drugi tir je trenutno najodmevnejši projekt, ki ga
izvaja Kolektor Gradbeništvo, še zdaleč pa ni največji niti ne tehnološko
najzahtevnejši. Kot pravi Marko Trampuž, direktor strateške prodaje Kolektor
Gradbeništva, imajo v Sloveniji v delu več kot 105 infrastrukturnih projektov in več kot
50 visokih gradenj, v tujini pa so na razpisih z mednarodno udeležbo pridobili za več kot
200 milijonov evrov velikih gradbenih projektov. S tem si utrjujejo položaj enega
pomembnejših regijskih igralcev v gradbeništvu.
Kako napreduje gradnja dostopnih cest za drugi tir?
Pogodbena dela potekajo skladno s potrjenim terminskim načrtom. Končali smo že več
kot 95 odstotkov cest, ki bodo omogočale dostop do trase drugega tira.
Koliko dela na terenu odstopajo od predvidenih v projektni dokumentaciji?

49

Finance.si
Država: Slovenija

24.11.2020
Torek, 10:07

Kazalo

https://www.finance.si/8968535/%28Intervju%29-Mark...

3/7

V praksi se je pokazalo, da je dolina Glinščice dejansko bolj nepredvidljiva, kot je bilo
predvideno v osnovni projektni dokumentaciji. Zato in zaradi zahtev lokalne skupnosti
je bilo treba poiskati alternativne rešitve, zaradi katerih so nastali dodatni stroški.
Menimo, da smo skupaj z investitorjem, nadzornikom ter projektantom našli rešitve, ki
so trajne in hkrati racionalne.
Prejšnji mesec je 2TDK potrdil, da boste lahko skupaj s turškima
podjetjema Yapı Merkezi in Özaltin sodelovali tudi v drugi fazi javnih
naročil za gradnjo objektov drugega tira železniške proge. Kako ste prišli do
partnerstva s tema dvema turškima podjetjema?
Na izbiro partnerja pri gradnji drugega tira Divača–Koper so vplivale zahtevane
reference in kompetence, ki sta jih prispevali izbrani podjetji. K izbiri je pripomoglo tudi
predhodno uspešno sodelovanje pri pripravi ponudbe za predor Karavanke. Ves čas
pogovorov s partnerjema, ki sta v nasprotju s splošno oceno v javnosti precej proevropska, smo bili na njuni strani prepoznani kot kompetentni partner. Seveda imajo
oni pri gradnji predorov več kompetenc, sta pa način delovanja in energija v vseh treh
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podjetjih enaka – pozitivna in naravnana k reševanju problemov.
Kaj vse lahko slovensko gradbeništvo pridobi z drugim tirom, glede na to,
da se vsa domača podjetja na razpise prijavljate s tujimi partnerji?

Slovenskemu gradbeništvu, ki v celoti ustvari
od 2,5 do tri milijarde evrov prometa na leto, bo
drugi tir prinesel od dva do tri odstotke
prihodkov na leto.
Sodelovanje slovenskih gradbenih podjetij s tujimi partnerji je trenutno edina možnost,
saj prav nihče v Sloveniji nima potrebnih referenc, ki so zahtevane v razpisu. Tujce torej
slovenska podjetja potrebujemo v vsakem primeru. Kakšne so možnosti slovenskih
podjetij, pa je nehvaležno napovedovati, saj še ni popolnoma jasno, kdo vse bo med
ponudniki v komercialnem delu ponudbe. Verjetno bodo slovenska podjetja del projekta
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izvedla kot partnerji in podizvajalci, del pa kot dobavitelji surovin, materiala in različnih
storitev, tudi takšnih zunaj gradbeništva, kot so nastanitvene in gostinske. Menim, da bi
lahko slovenska gradbena podjetja na drugem tiru izvedla za 30 do 50 milijonov evrov
gradbenih del na leto. To pomeni, da bo slovenskemu gradbeništvu, ki v celoti ustvari od
2,5 do tri milijarde evrov prometa na leto, drugi tir prinesel od dva do tri odstotke
prihodkov na leto. Iz tega je razvidno, da zapisi in trditve, da slovenska podjetja niso
sposobna izvesti tega projekta, niso objektivni, še manj pa pravilni.
Zelo pomembne bodo verjetno tudi dolgoročne koristi.
Res je. Slovenska podjetja bodo po končanju projekta s pridobljenimi referencami lahko
nastopala na zahtevnih domačih in tujih razpisih. Pridobila bodo tudi ogromno
tehnološkega znanja, poznavanja novih tehnologij, izkušenj na področju vrtanja
predorov ter mehkih znanj in kompetenc na področju sodelovanja s tujimi gradbenimi
podjetji ali vodenja projektov. Ta znanja so po mojem celo več vredna kot sama
referenca, saj kot neotipljivi kapital ostajajo v podjetjih in pri zaposlenih ter dodajajo
vrednost v naslednjih projektih. Strokovnjaki, ki bodo izpeljali tak projekt, lahko
pozneje kompetentno vodijo gradnjo drugih zahtevnih projektov, kot so hidroObjave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

elektrarne, jedrske elektrarne, zahtevni avtocestni odseki, novi železniški odseki in
podobni. Ne smemo pozabiti, da je bil zaradi prejšnjih napak poklic gradbenega
inženirja v Sloveniji nezanimiv in da je vpis na gradbene fakultete najmanj dve tretjini
manjši kot pred 15 leti.
Katere druge večje infrastrukturne projekte še izvajate?
Nadgrajujemo železniško progo Zidani Most–Celje ter odsek Maribor–Šentilj, gradimo
podaljšek prvega pomola v Luki Koper, obnavljamo voziščne konstrukcije na hitri cesti
Selo–Vogrsko in Vogrsko–Šempeter. Trenutno smo najbolj osredotočeni na projekt
Maribor–Šentilj, saj smo na novo vzpostavili tunelsko divizijo, kupili potrebno
mehanizacijo in komaj čakamo, da začnemo vrtati predor. Prioriteta je tudi projekt v
Luki Koper, kjer z dvema vrtalnima garniturama vrtamo in vgrajujemo jeklene pilote,
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hkrati pa v tovarni v Lažah v več izmenah proizvajamo montažne elemente, ki bodo naše
pomorsko okno v svet razširili za 30 tisoč kvadratnih metrov.
Ali pandemija COVID-19 vpliva na potek teh projektov?
Dela trenutno potekajo po terminskih načrtih, vendar s spremenjeno intenzivnostjo in
drugačno dinamiko gradbenih del, saj na prvo mesto postavljamo spoštovanje ukrepov
za zaščito ljudi. Spodbujamo in podpiramo individualni prevoz, delovišča pa smo
organizirali tako, da imajo zaposleni zagotovljena vsa zaščitna sredstva. Delo v režiji
poteka prilagojeno, deloma od doma, deloma v pisarni.
Kako pa je z naročili gradbenih del v zasebnem sektorju?
Ocenjujemo, da bo v zasebnem sektorju vsaj letos in na začetku prihodnjega leta vladalo
zatišje. Zasebni partnerji so previdni in očitno čakajo prave signale gospodarstva in
medicinske stroke. Naš največji projekt na tem področju je gradnja poslovnoproizvodnega objekta Iskre Mehanizmov na Brniku, ki bo naš največji visokogradbeni
projekt. Vrednost opravljenih del bo 35,3 milijona evrov.
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Kako uspešni ste na tujih trgih?
Na tujih trgih smo pridobili že za več kot 200 milijonov evrov velikih gradbenih
projektov. Med zadnjimi sta rekonstrukcija prometnih površin in tirnic na območju
pristanišča Reka v vrednosti 35 milijonov evrov in gradnja državne ceste Škurinje–Luka
Reka, ki je ocenjena na več kot 75 milijonov evrov. Rekonstrukcijo pristanišča bomo
izvedli sami, v Škurinjah pa je Kolektor CPG vodilni partner v mednarodnem
konzorciju. Skupaj s partnerjem smo pravkar uspešno izpeljali tehnični pregled in
končali projekt razvoja multimodalnih platform v pristanišču Reka in povezovanje s
kontejnerskim terminalom Jadranska vrata, kar je bil vzoren primer uspešne izvedbe
projekta v tujini.
Prek podjetja K Tivoli, kjer imate 49-odstotni lastniški delež, imate
trenutno odprte tudi štiri projekte gradnje stanovanj za trg. Kako daleč so ti
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projekti?
V soseski Majske poljane v Novi Gorici bo 73 stanovanj končanih v prvi polovici leta
2021, v Ljubljani pa načrtujemo začetek gradnje stanovanjske soseske Koseško okno s
94 stanovanji ter Rezidence Masarykova z 81 stanovanji. Na Kozini smo pravkar končali
drugega od petih stolpičev, ki sta omogočila vselitev 50 družin, začeli smo graditi
tretjega z 20 stanovanj, marca pa bomo začeli graditi 42 namenskih in oskrbovanih
stanovanj v četrtem stolpiču. Vsa stanovanja v naštetih projektih so večinoma že
prodana. Nas pa v Novi Gorici čaka še stolpnica A projektantov Sadar Vuga ter še en
projekt v Ljubljani, ki pa naj za zdaj ostane še skrivnost.
Ste morali zaradi koronakrize prilagoditi poslovne načrte za letos?
Pravzaprav ne. Že pred prvim valom koronakrize je bilo v gradbeni panogi občutiti
delno ohlajanje zaradi upada nekaterih že začrtanih zasebnih investicij. Takrat smo
prilagodili strategijo in pozornost začeli preusmerjati na tuje trge, kjer smo s pravo
kombinacijo potrebnih referenc in konkurenčnosti za zdaj zelo uspešni. Veseli nas, da
tudi investitorji v tujini Kolektor Gradbeništvo vse bolj prepoznavajo kot močnega
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igralca pri mednarodnih projektih.
Kako bo pandemija v prihodnjem letu preoblikovala sestavo naročil?
Katera so tista področja, na katera najbolj stavite?
Pričakujemo povečano zanimanje za vlaganja v zdravstvo in zdravstvene ustanove,
mobilnost, energetsko učinkovitost ter javno infrastrukturo. Glede na to, da imamo na
domačem trgu gotovo največ referenc in kompetenc na področju gradnje zdravstvenih
nastanitev in javne infrastrukture, bo to eden izmed pomembnih fokusov Kolektor
Gradbeništva.
Ste zadovoljni z odzivom države na krizo, kaj je bilo storjeno dobro, kaj pa
bi po vašem morali popraviti?
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Država se je na negotove razmere hitro odzvala in s sprejetimi ukrepi poskuša reševati
skoraj vse panoge v gospodarstvu. O uspešnosti ukrepov je v tej fazi še prezgodaj
govoriti. Vsekakor menimo, da lahko država vsaj gradbeni panogi ogromno pomaga, če
nadaljuje investicije v infrastrukturne in druge projekte.
V svoje vrste vabite nove sodelavce. Kakšne profile potrebujete in ali jih na
trgu lahko dobite?
Zaposlitev ponujamo zlasti gradbenim inženirjem, gradbenim delovodjem in strojnikom
težke mehanizacije. Ocenjujemo, da so trenutne razmere na trgu dela, ki je vezan na
gradbeništvo, celo nekoliko boljše kot pred epidemijo, čeprav pomanjkanje visoko
usposobljenih kadrov v celotni zaposlitveni strukturi gradbenih projektov ostaja. Velja
povabilo, da me lahko kontaktirajo vsi, ki so pripravljeni na zahtevno in zanimivo delo,
ki je na koncu tudi ustrezno nagrajeno.
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Vsebino omogoča Kolektor Koling, d. o. o.
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Srednj gradbena podjetja za uravnoteženo investiranje v
javno infrastrukturo
Čas branja: 1 min

0
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Drugi dan tretje konference Biznis & trendi v gradbeništvu je bil osrednji
dogodek pogovor s štirimi predstavniki srednje velikih slovenskih
gradbenih podjetij
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VASILIJ KRIVEC

Foto: Jernej Lasič
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Več iz teme:
infrastruktura >

gradbeništvo >

Komunalne gradnje >

Jernej Vrtovec >

Andrej Poglajen >

Viktor Dolinšek >

Trgograd >

GIC Gradnje >

Ivan Cajzek >

Direktorji štirih gradbenih podjetij za letos kljub epidemiji koronavirusa napovedujejo
približno enake prihodke in dobičke, kot so jih imeli lani.
Za prihodnje leto niso niti pretirano optimistični niti ne izražajo velikih skrbi in
načrtujejo približno enake prihodke, kot jih bodo dosegli letos. V prihodnjih petih letih,
če se bodo uresničile napovedi o investicijah v javno infrastrukturo, pa si obetajo tudi
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dvakrat večje dobičke od letošnjih. Zato pozdravljajo včerajšnjo napoved ministra za
infrastrukturo Jerneja Vrtovca o investicijah v prometno infrastrukturo, ki naj bi
prihodnje leto dosegle okoli 1,66 milijarde evrov. Vendar ...

Denar iz javnih projektov naj bo pravično razporejen
Na okrogli mizi so vodilni iz srednjih gradbenih podjetij glede ministrovih napovedi
izrazili tudi nekaj dvomov. Najbolj si želijo uravnoteženega sproščanja teh sredstev. Kot
je povedal Viktor Dolinšek, direktor podjetja Komunalne gradnje, povzroči
preveliko povpraševanje po gradbenih delih pritisk na plače, kar zviša njihove stroške,
tako da jih prek doseženih cen težko zdržijo. »Upam, da bo denar za javno infrastrukturo
pravično razporejen,« je dejal Andrej Poglajen, direktor Trgograda, in obenem
izrazil zaskrbljenost, da bo hitri rasti sledil hiter upad, kar lahko podjetja, ki bodo v
obdobju velikih rasti vlagala v opremo in kadre, spravilo v zelo težak položaj.
Vsi so poudarili potrebo po proticikličnih investicijah v javne projekte, pri čemer je
direktor podjetja GIC Gradnje Ivan Cajzek povedal, da se je v Avstriji zaradi
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pospešenega investiranja v javne objekte med najhujšo finančno krizo vrednost
gradbenih del zvišala. Dolgoročne investicijske načrte in proticiklično investiranje v
javne projekte je v ospredje postavil tudi Jakob Žigante, vodja trženja v
podjetju Makro 5 Gradnje.

Hitreje se prilagajajo spremembam
Srednja gradbena podjetja so letos spomladi imela precej težav z razmerami na
gradbiščih, nekaj so jih morala zapreti. Pravila na začetku epidemije niso bila jasna,
delavci so bili negotovi in v strahu pred okužbo niso prišli na delo. Sredi prvega vala so se
prilagodili, danes potekajo dela na njihovih gradbiščih skoraj nemoteno.
Pri tem so menili, da so v takšnih izrednih časih v boljšem položaju kot velika podjetja,
saj se lahko hitreje prilagodijo spremenjenim razmeram. Zaradi te prilagodljivosti lahko
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tudi v ugodnih časih rastejo hitreje kot mala podjetja, kar kažejo tudi rezultati iz zadnjih
treh let, ko so dosegli velike rasti. Vendar so ob hitrem poslabšanju razmer srednja
podjetja ranljivejša od velikih.
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(intervju, 2. del) Gradnja nukleark: uspešnih projektov je v
Evropi več kot problematičnih
Čas branja: 8 min

0
24.11.2020 23:30

Britanci načrtujejo več novih jedrskih elektrarn, Čehi bi med drugim
zamenjali termoelektrarne z malimi jedrskimi napravami, Poljaki
nameravajo postaviti šest reaktorjev, v Turčiji in Belorusiji teče gradnja
jedrskih elektrarn gladko, našteva predsednik Društva jedrskih
strokovnjakov Slovenije Tomaž Žagar.
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"Dobavitelji jedrskih elektrarn pa se zavedajo, da bo obnovljivih virov vse več. Delovanje jedrskih
elektrarn bo treba v prihodnje prilagajati proizvodnji iz obnovljivih virov bolj kot porabi električne
energije," je med drugim povedal Tomaž Žagar, DJS.

Več iz teme:
Francija >

Turčija >

elektrika >

energetika >

Tomaž Žagar >

HPC >

ELEKTRARNE >
Nizozemska >
Boris Johnson >

Belgija >

Velika Britanija >

Društvo jedrskih... >
Hitachi >

ČEZ >

EDF >

Nadaljujemo pogovor, v katerem predsednik Društva jedrskih strokovnjakov
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Slovenije Tomaž Žagar opisuje jedrske projekte po Evropi in soseščini, in
ugotavljamo, da je več držav takšnih, kjer projekti tečejo gladko, kot držav, kjer se zatika.
Spomnimo, v prvem delu intervjuja je Žagar opisal predvsem razmere v Franciji,
razvoj evropskega reaktorja EPR in predstavil možnost, da postane evropska jedrska
industrija vnovič mednarodno konkurenčna. V drugem delu pogovora opisuje razmere v
nekaterih drugih evropskih državah.
V kratkem bomo objavili še tretji, zadnji del pogovora.
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Gradnja britanske jedrske elektrarne Hinkley Point C
Velika Britanija je najbrž največje evropsko jedrsko gradbišče. Gradijo dva
reaktorja Hinkley Point C in načrtujejo postavitev novih. Kaj se dogaja v
Združenem kraljestvu?
Trg proizvodnje električne energije v Združenem kraljestvu je povsem liberaliziran,
lastništvo posameznih elektrarn pa v rokah zasebnih investitorjev, ki se odločajo v skladu
z razmerami na trgu. V teh okvirjih pomeni jedrska energija približno 16 odstotkov
domače proizvodenj električne energije, pri čemer je večina obratujočih elektrarn
starejšega tipa, plinsko hlajeni reaktorji, ki jih danes ne gradijo več in se njihova
življenjska doba počasi končuje.
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Zaradi ohranjanja konkurenčnosti in enakih možnosti je britanska vlada že leta 2010
odobrila deset lokacij, kjer lahko zasebni investitorji razvijajo projekte novih
nadomestnih jedrskih elektrarn. Prvi takšen projekt je Hinkley Point C, HPC. Začetek
gradnje prve enote na lokaciji je bil leta 2019, dokončanje je predvideno leta 2025.
Drugo enoto so začeli graditi leta 2020. Gradbišče HPC je živo in dobro napreduje.
Sredi novembra letos je predsednik britanske vlade Boris Johnson predstavil še načrt
zelene industrijske revolucije v desetih točkah, imenovan 10-point plan, s
katerim nameravajo oživiti britansko gospodarsko rast po epidemiji Covid 19, zmanjšati
porabo fosilnih goriv in znižati izpuste ogljikovega dioksida. Pomemben del načrta za
zeleno okrevanje je tudi podpora tako velikim kot tudi malim naprednim jedrskim
elektrarnam.
V program zelene industrijske rasti bo vključen tudi projekt gradnje elektrarne Sizewell
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C, ki bo ponovitev projekta HPC. Pogoj za uspešno izgradnjo Sizewell C pa je, da se
gradnja začne kmalu po koncu gradnje HPC. To bo omogočilo, da se izvajalci in oprema
prestavijo z enega gradbišča na drugo. Vrednost dveh elektrarn EPR projekta Sizewell C
je zaradi prihrankov s stališča serijske gradnje in uporabe izkušenj iz projekta HPC
ocenjena na 18 milijard funtov, kar je približno 11 odstotkov manj kot pri HPC, kjer je
trenutna vrednost projekta ocenjena na 20,3 milijarde funtov.
Predlog vključitve jedrske elektrarne Sizwell C v načrt za zeleno okrevanje po epidemiji
Covida 19 podpira poleg predsednika vlade tudi predsednik opozicije, kar kaže na enoten
pogled na takšno energetsko politiko.
Britanska vlada je izdala dovoljenja za načrtovanje jedrskih elektrarn tudi na drugih
lokacijah: Bradwell, Wylfa in Moorside. Dogajanje na lokacijah je različno. Z Wylfe se je
umaknil investitor Hitachi, zdaj se pripravlja na vstop nov konzorcij z dobaviteljem iz
ZDA. Na Moorsideu razvijajo središče za čisto energijo, ki vključuje razvoj velikih in
malih reaktorjev skupaj z obnovljivimi viri energije in sistemi daljinskega ogrevanja.
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Britanska odločitev, da vključijo jedrsko energijo v zeleno rast, se že pozna tudi pri
naložbah v razvoj.
Britanska akademija znanosti je pred kratkim priporočila, da na vseh jedrskih lokacijah
razvijajo tudi daljinsko ogrevanje. To sicer ne bo obvezno za elektrarne, ki jih že
načrtujejo. Dodajanje novih tehničnih zahtev bi pri taki elektrarni povzročilo zamude in
odstopanja od projekta, zato naj bi priporočilo veljalo le za nove elektrarne.
Angleški operater prenosnega sistema pogosto opozarja na šibak veter in
posledično manjšo proizvodnjo v vetrnih elektrarnah, kar ogroža trdnost
elektroenergetskega sistema. Ali to kakorkoli vpliva na odločanje o jedrskih
elektrarnah?
Jedrske elektrarne so zelo stabilen in zanesljiv vir električne energije, zato so pomembne
za ohranjanje frekvence in zanesljivosti omrežja. Dobavitelji jedrskih elektrarn pa se
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zavedajo, da bo obnovljivih virov vse več. Delovanje jedrskih elektrarn bo treba v
prihodnje prilagajati proizvodnji iz obnovljivih virov bolj kot porabi električne energije.
To pomeni, da bodo v jedrskih elektrarnah zmanjšali proizvodnjo, ko bo obnovljivih
virov veliko. Tako se bo lahko vključilo v sistem več obnovljivih virov.
Pri novih jedrskih elektrarnah so računali na takšno proizvodnjo oziroma na
kogeneracijo toplote ali proizvodnjo vodika, ko bo elektrike preveč. Moč reaktorja se tako
ne bi spreminjala, drugačen bi bil le produkt.
To želijo razvijati v centru za čisto energijo Moorside. Razvijali bodo hibridni sistem, ki
bi s kombinacijo vetrnih elektrarn ter večjih in manjših jedrskih elektrarn pomenil
zanesljiv vir električne energije in toplote, s presežki energije pa bodo proizvajali vodik in
sintetični metan. Jedrski in obnovljivi viri dobro sodelujejo, s takim sodelovanjem pa bo
razogljičenje cenejše in hitrejše kot, če bi delovali posamično.
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Češka jedrska elektrarna Dukovany
Sprehodila sva se čez Francijo in Veliko Britanijo. Kaj pa se dogaja v drugih
evropskih državah?
Pogledala sva države, kjer gradijo evropski reaktor EPR. V nekaterih državah pa se ne
zanašajo samo na evropsko industrijo, ampak razmišljajo tudi o uvozu.
Začniva z najbližjo, Madžarsko. Junija so vložili zahtevek za izdajo gradbenega
dovoljenja za dve novi tlačnovodni jedrski elektrarni tretje generacije s skupno močjo
2.400 megavatov. Rok za izdajo gradbenega dovoljenja je po madžarski zakonodaji eno
leto. Pripravljalna dela na gradbišču pa že izvajajo. Kot nadomestno gradnja za obstoječe
štiri enote jedrske elektrarne Paks bodo zgradili dve jedrski elektrarni tipa VVER-1200.
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Izbira glavnega dobavitelja, ki bo ruski Rosatom, je bila zaključena že pred časom. Po
pogodbi z njim mora biti najmanj polovica vseh dobav iz EU, generatorja bo dobavil
francoski Alsotm.
Ne Češkem so letos naredili pomemben korak z odločitvijo glede jedrske elektrarne
Dukovany II. Vlada je z energetsko družbo Skupina ČEZ podpisala dogovor, v katerem
so določili glavne elemente postopka. Po dogovoru bodo razpis in izbiro dobavitelja
izvedli leta 2022. Pogodbo z dobaviteljem bodo podpisali do leta 2024, začetek gradnje
bo leta 2029, začetek obratovanja pa leta 2036. Določili so tudi pogoje posojila, ki ga bo
država dodelila Skupini ČEZ.
Avgusta so v Skupini ČEZ časovnico skrajšali in napovedali poziv dobaviteljem že za
letošnji december. Možni dobavitelji so, sodeč po medijskih zapisih, ruski Rosatom,
korejski KHNP, francoski EDF in ameriški Westinghouse. Investitor je družba
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Dukovany II, ki je hčerinska družba Skupine ČEZ.
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Jedrska elektrarna Dukovany
Laičnemu bralcu se zdi, da bi imeli Čehi najrajši ameriško tehnologijo. Je ta
občutek vsaj približno pravilen?
Vprašanje, o kateri lokaciji govorimo. Češka je močno povezana tudi z Rosatomovo
dobavno verigo. Podjetje Škoda JS je že skoraj 40 let pomemben proizvajalec jedrskih
komponent za VVER jedrske reaktorje. Med drugim so izdelali 24 VVER-440 in VVER1000 jedrskih reaktorjev. Češka jedrska industrija ni povsem neodvisna. Povedano
drugače: Rosatom v češkem primeru ni povsem ruski, ampak je deloma tudi domač
dobavitelj.
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Zato ne bi trdil, da si želijo samo ameriškega dobavitelja, zagotovo pa želijo širiti krog
potencialnih dobaviteljev, s katerimi bodo skupaj razvijali dobavno verigo in tako
povečali gospodarski učinek na domačem trgu. To so večkrat rekli. Tudi korejski KHNP
je na Češkem zelo dejaven, podobno kot Američani.
Čehi pa raziskujejo tudi možnost postavitve v zadnjem času vedno bolj popularnih malih
modularnih reaktorjev, SMR. Pojem SMR je sicer zelo širok in vključuje elektrarne moči
od deset do 600 megavatov. Jedrska elektrarna Krško je skoraj na meji med SMR in
velikimi elektrarnami. V velikih državah se namreč velike elektrarne začnejo pri
gigavatu.
Češka je svoj razvoj omejila na lahkovodne SMR, ki temeljijo na zelo podobni tehnologiji,
kot jo ima JEK. Manjša moč in modularnost olajšajo umestitev in pospešijo gradnjo, ker
velik del naprave zgradijo v tovarni. Čehi raziskujejo možnost, da bi zamenjali svoje

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

termoelektrarne na premog z jedrskimi lahkovodnimi SMR. K razvoju tega koncepta na
lokaciji Temelin so pozvali 11 različnih dobaviteljev in jih izbrali sedem, s katerimi bodo
nadaljevali razvoj. V tej razvojni skupini pa je res več Američanov.
Ob informacijah o pogovorih z Američani je zato treba vedeti, ali govorijo o razvojnem
projektu lahkovodnih SMR ali o konkretnem projektu gradnje večje jedrske elektrarne
Dukovany II.
Kako je na Poljskem?
Poljska zaostaja nekaj korakov za Češko, ker še nima svojega jedrskega programa in
nima toliko izkušenj. Ima pa bolj jasno namero za sodelovanje z ZDA. Sprejeli so cilj, po
katerem bodo premog zamenjali z jedrsko energijo. Načrt vključuje postavitev šestih
velikih elektrarn skupne moči do devet tisoč megavatov.
Letos so podpisali krovni dokument z ZDA, po katerem bodo začeli z gradnjo prve enote
leta 2033 in končali izgradnjo šestih enot leta 2043. Prezgodaj pa bi bilo reči, kdo bo
dobavitelj in katero tehnologijo bodo izbrali. Ustanovili pa so podjetje PGEEJ 1, ki bo
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zgradilo prvo jedrsko elektrarno. Večinska lasnica podjetja je država, med lastniki je tudi
italijanska Enea.
V prvem delu pogovora ste omenili tudi Turčijo.
Na lokaciji Akkuyu na obali sredozemskega morja načrtujejo izgradnjo skupaj štirih
1.200-megavatnih Rosatomovh elektrarn model VVER-1200. Gradnja Akkuyu 1 dobro
napreduje, trenutno potekajo zaključne faze gradnje zadrževalnega hrama, vzporedno
poteka vgradnja strojne opreme, prav ta mesec so na lokacijo dostavili reaktorsko tlačno
posodo. Konec gradnje je predviden leta 2023 in dela očitno potekajo v skladu z
načrtovano časovnico. Gradnja druge enote se je začela aprila letos, avgusta so dokončali
spodnji del zadrževalnega hrama. Za tretjo enoto, Akkuyu 3, pa je bilo gradbeno
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dovoljenje izdano novembra letos.

Foto: By Renessaince - Own work, CC BY

Gradnja jedrske elektrarne Belorusija 1
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Kot dober primer gradnje pogosto omenjajo Belorusijo.
Rosatom tudi drugod, ne le v Turčiji gradi v skladu s predvidenimi časovnicami. V
Belorusiji so začeli z gradnjo dveh elektrarn VVER-1200 v letih 2013 in 2014. Elektrarna
Belorusija 1 v kraju Ostrovec že obratuje in je od 3. novembra letos sinhronizirana z
omrežjem in dobavlja elektriko. Predviden in uresničen čas gradnje je bil sedem let.
Drugo enoto na isti lokaciji, elektrarno Belorusija 2, gradijo z isto dinamiko, s približno
enoletnim zamikom za prvo enoto.
Kaj pa Nizozemska? Tudi to je ena od evropskih jedrskih držav.
Nizozemska je zanimiva, kjer so tam postopki zelo transparentni in javni. Imeli so dve
jedrski elektrarni, zdaj deluje ena, 482-megavatna tlačnovodna elektrarna Borssele.

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

V parlamentu od lani razpravljajo o energetski politiki in razogljičenju, ki so se mu zelo
močno zavezali. Septembra je parlament vladi odobril postopek podaljšanje življenjske
dobe elektrarne za dodatnih 20 let, od 60 na 80 let. Med razlogi je, kot navajajo, tudi
zagotavljanje finančnega vira lastniku, ki bo sredstva uporabil za gradnjo novih jedrskih
elektrarn.
V nizozemskem parlamentu namreč govorijo o gradnji od treh do petih novih jedrskih
elektrarn. Potrebujejo jih za razogljičenje države. V parlamentu so predstavili obširno
študijo nizozemske jedrske energije in razvoja nizozemskega jedrskega programa.
Študija je zelo kakovostna in javno dostopna. Zdaj jo predstavljajo domačim in
evropskim odločevalcem.
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Foto: By Borssele_2008.jpg: Taco Witte

Borssele je edina jedrska elektrarna na
Nizozemskem.
V povsem drugo smer pa gredo njihovi sosedje Belgijci, je tako?
Zanimivo, da nizozemska razprava poteka hkrati z belgijsko, ki pa je povsem drugačna.
Belgijci so se namreč v političnem procesu zataknili. Niso sicer rekli, da bodo jedrske
elektrarne zapirali, so pa z zakonom prepovedali podaljšanje obratovalnih dovoljenj
obstoječim jedrskim elektrarnam. Vsem sedmim belgijskim jedrskim elektrarnam se
tako obratovalna dovoljenja iztečejo med oktobrom 2022 in decembrom 2025. Ob
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zaprtju jedrskih elektrarn bodo izgubili šest tisoč megavatov lastnih virov, ki zagotavljajo
približno polovico vse belgijske proizvodnje električne energije.
Čeprav so zakon, ki prepoveduje podaljšanje obratovalnih dovoljenj, sprejeli že leta
2003, pa nadomestnih obnovljivih virov energije še niso uspeli zgraditi. Sedaj pa v
naglici želijo izpad nadomestiti s plinskimi elektrarnami, kar pa je v nasprotju z
modernimi usmeritvami razogljičenja in zahtevami evropske komisije. Belgijci so zato že
zaprosili evropsko komisijo za izjemo. Belgija je celo edina država v EU, ki v obdobju od
2020 do 2030 načrtuje povečanje deleža proizvodnje energije iz fosilnih virov energije.
Svojo odvisnost od fosilnih virov energije bodo povečali od zdajšnjih 38 odstotkov na
približno 60 odstotkov v letu 2030.
V novo koalicijsko pogodbo so zapisali, da ne bodo spremenili odločitve o jedrskih
elektrarnah, bodo pa izdelali študijo, kaj pomeni zaprtje elektrarn za zanesljivost

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

sistema. Na osnovi rezultatov študije bodo odločali o morebitni izjemi. V Belgiji se očitno
ponavlja britanska zgodba, ki kaže, da je zanesljivost omrežja zelo težko ohranjati brez
jedrskih elektrarn.
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Gospodarska klima se je tudi novembra
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Kazalnik zaupanja je bil v vseh gospodarskih panogah
nižji kot oktobra
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Več iz teme:
gospodarska klima >

statistika >

Gospodarska klima je bila novembra pri –13,8 odstotne točke, kar
je za 6,8 odstotne točke manj kot oktobra in za 16 odstotnih točk
manj kot novembra lani, kažejo podatki statističnega urada.
Spomnimo, kazalnik gospodarske klime je upadel tudi oktobra,

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

in sicer po petih mesecih rasti.
Na znižanje vrednosti kazalnika gospodarske klime na mesečni
ravni so vplivali vsi kazalniki: kazalnik zaupanja v storitvenih
dejavnostih (ta je bil nižji za štiri odstotne točke), kazalnik
zaupanja med potrošniki (za 1,1 odstotne točke), kazalnik
zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,8 odstotne točke),
kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,6 odstotne točke) in
kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke).
Tudi na poslabšanje gospodarskega razpoloženja na letni ravni je
močno vplival kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (bil je
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za 10,9 odstotne točke nižji kot novembra 2019). Sledili so
kazalniki zaupanja med potrošniki (za 4,4 odstotne točke), v
trgovini na drobno (za 0,9 odstotne točke) in gradbeništvu (za 0,6
odstotne točke). Vpliv kazalnika zaupanja v predelovalnih
dejavnostih pa je bil za 0,7 odstotne točke večji kot novembra lani.

Zaupanje v vseh panogah manjše kot oktobra
Predelovalne dejavnosti
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila
novembra za dve odstotni točki nižja kot oktobra, za odstotno
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

točko je bila nižja tudi od dolgoletnega povprečja, glede na lanski
november pa je bila za dve odstotni točki višja. Vrednosti vseh
kazalnikov, ki ocenjujejo stanje, so se na mesečni ravni zvišale,
vrednosti kazalnikov pričakovanj pa znižale, med njimi
najizraziteje vrednost kazalnika pričakovano povpraševanje, in
sicer za 14 odstotnih točk.
Sredstva za investicijska vlaganja je v tem letu uporabljalo 92
odstotkov podjetij v predelovalnih dejavnostih. Vrednost njihovih
investicijskih vlaganj je bila v povprečju za dva odstotka višja kot
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lani. Največ podjetij je vlagalo sredstva v zamenjavo stare opreme,
razširitev zmogljivosti oziroma v avtomatizacijo in mehanizacijo
(vse po 27 odstotkov podjetij). V letu 2021 naj bi 29 odstotkov
podjetij vlagalo v avtomatizacijo in mehanizacijo, po 27 odstotkov
v zamenjavo stare opreme oziroma v razširitev zmogljivosti in 17
odstotkov podjetij v drugo. Na vlaganja v tem letu so spodbudno
vplivali povpraševanje, razpoložljivost finančnih virov ali dobiček
ter tehnični dejavniki. Isti dejavniki naj bi spodbudno vplivali tudi
na vlaganja prihodnje leto.
Vrednost kazalnika sedanje poslovno stanje je bila sicer novembra
za 28 odstotnih točk višja kot aprila, vrednost kazalnika
pričakovano poslovno stanje v prihodnjih šestih mesecih pa za 37
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

odstotnih točk.
Trgovina na drobno
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila
novembra za 12 odstotnih točk nižja kot oktobra, za 26 odstotnih
točk nižja od dolgoletnega povprečja in za 17 odstotnih točk nižja
kot novembra lani. Od kazalnikov stanj so se na mesečni ravni
poslabšali vsi razen kazalnika poslovni položaj. Kazalniki
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pričakovanj pa so se večinoma izboljšali; izjemi sta bili dve, in
sicer pričakovani poslovni položaj in pričakovane prodajne cene.
Gradbeništvo
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila novembra za
pet odstotnih točk nižja kot oktobra in za 12 odstotnih točk nižja
kot novembra 2019, a še vedno za sedem odstotnih točk višja od
dolgoletnega povprečja. V gradbeništvu so se glede na prejšnji
mesec poslabšali vsi kazalniki razen treh, in sicer kazalnika
zaposlovanje in pričakovana naročila, ki sta se nekoliko zvišala, in
kazalnik pričakovano zaposlovanje, ki je ohranil oktobrsko
vrednost.

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

Storitvene dejavnosti
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila
novembra nižja od vseh treh primerjanih vrednosti: od vrednosti v
oktobru za 14 odstotnih točk, od vrednosti v novembru lani za 36
odstotnih točk in od dolgoletnega povprečja za 29 odstotnih točk.
Glede na oktober so se poslabšali vsi kazalniki stanj in
pričakovanj, najizraziteje med vsemi kazalnik pričakovano
povpraševanje, in sicer za 22 odstotnih točk.
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statistika >
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Kazalnik zaupanja je bil v vseh gospodarskih panogah
nižji kot oktobra

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

ANJA ZALETEL

77

24.11.2020

Finance.si

Torek, 11:44

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.finance.si/8968570/Gospodarska-klima-s...

2/6

Foto: Shutterstock

Več iz teme:
gospodarska klima >

statistika >

Gospodarska klima je bila novembra pri –13,8 odstotne točke, kar
je za 6,8 odstotne točke manj kot oktobra in za 16 odstotnih točk
kot novembra lani, kažejo podatki statističnega urada.
Spomnimo, kazalnik gospodarske klime je upadel tudi oktobra,

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

in sicer po petih mesecih rasti.
Na znižanje vrednosti kazalnika gospodarske klime na mesečni
ravni so vplivali vsi kazalniki: kazalnik zaupanja v storitvenih
dejavnostih (ta je bil nižji za štiri odstotne točke), kazalnik
zaupanja med potrošniki (za 1,1 odstotne točke), kazalnik
zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,8 odstotne točke),
kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,6 odstotne točke) in
kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke).
Tudi na znižanje gospodarskega razpoloženja na letni ravni je
močno vplival kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (bil je
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za 10,9 odstotne točke nižji kot novembra 2019). Sledili so
kazalniki zaupanja med potrošniki (za 4,4 odstotne točke), v
trgovini na drobno (za 0,9 odstotne točke) in v gradbeništvu (za
0,6 odstotne točke). Vpliv kazalnika zaupanja v predelovalnih
dejavnostih pa je bil za 0,7 odstotne točke višji kot novembra lani.

Zaupanje v vseh panogah nižje kot oktobra
Predelovalne dejavnosti
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila
novembra za dve odstotni točki nižja kot oktobra, za odstotno
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

točko je bila nižja tudi od dolgoletnega povprečja, glede na lanski
november pa je bila za dve odstotni točki višja. Vrednosti vseh
kazalnikov, ki ocenjujejo stanje, so se na mesečni ravni zvišale,
vrednosti kazalnikov pričakovanj pa znižale, med njimi
najizraziteje vrednost kazalnika pričakovano povpraševanje, in
sicer za 14 odstotnih točk.
Sredstva za investicijska vlaganja je v letošnjem letu uporabljalo
92 odstotkov podjetij v predelovalnih dejavnostih. Vrednost
njihovih investicijskih vlaganj je bila v povprečju za dva odstotka
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višja kot lani. Največ podjetij je vlagalo sredstva v zamenjavo stare
opreme, v razširitev zmogljivosti oziroma v avtomatizacijo in
mehanizacijo (vse po 27 odstotkov podjetij). V letu 2021 naj bi 29
odstotkov podjetij vlagalo v avtomatizacijo in mehanizacijo, po 27
odstotkov v zamenjavo stare opreme oziroma v razširitev
zmogljivosti in 17 odstotkov podjetij v drugo. Na vlaganja v
letošnjem letu so spodbudno vplivali povpraševanje,
razpoložljivost finančnih virov ali dobiček ter tehnični dejavniki.
Isti dejavniki naj bi spodbudno vplivali tudi na vlaganja prihodnje
leto.
Vrednost kazalnika sedanje poslovno stanje je bila sicer novembra
za 28 odstotnih točk višja kot aprila, vrednost kazalnika
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

pričakovano poslovno stanje v naslednjih šestih mesecih pa za 37
odstotnih točk.
Trgovina na drobno
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila
novembra za 12 odstotnih točk nižja kot oktobra, za 26 odstotnih
točk nižja od dolgoletnega povprečja in za 17 odstotnih točk nižja
kot novembra lani. Od kazalnikov stanj so se na mesečni ravni
poslabšali vsi, razen kazalnika poslovni položaj. Kazalniki
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pričakovanj pa so se večinoma izboljšali; izjemi sta bili dve, in
sicer pričakovani poslovni položaj ter pričakovane prodajne cene.
Gradbeništvo
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila novembra za
pet odstotnih točk nižja kot oktobra in za 12 odstotnih točko nižja
kot novembra 2019, a še vedno za sedem odstotnih točk višja od
dolgoletnega povprečja. V gradbeništvu so se glede na prejšnji
mesec poslabšali vsi kazalniki, razen treh, in sicer kazalnika
zaposlovanje in pričakovana naročila, ki sta se nekoliko zvišala, in
kazalnik pričakovano zaposlovanje, ki je ohranil oktobrsko
vrednost.
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Storitvene dejavnosti
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila
novembra nižja od vseh treh primerjanih vrednosti: od vrednosti v
oktobru za 14 odstotnih točk, od vrednosti v novembru lani za 36
odstotnih točk in od dolgoletnega povprečja za 29 odstotnih točk.
Glede na oktober so se poslabšali vsi kazalniki stanj in
pričakovanj, najizraziteje med vsemi kazalnik pričakovano
povpraševanje, in sicer za 22 odstotnih točk.
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Pogodbe so podpisane
RADIO SLOVENIJA 1, 24.11.2020, RADIJSKI DNEVNIK, 19:18
UROŠ BADOVINAC (voditelj)
Po treh letih pripravljanja projektne in gradbene dokumentacije se na Ptuju s podpisom pogodbe med vsemi deležniki
uradno začenja graditev zadnjih 32 kilometrov kanalizacijskega omrežja. Eden od največjih in najpomembnejših projektov
v mestu v zadnjem desetletju je vreden 9,5 milijona evrov. Podrobneje Gabrijela Milošič.
GABRIJELA MILOŠIČ (novinarka)
Na Ptuju je konec večmesečnega trepetanja, ali bo do gradnje kanalizacijskega omrežja prišlo ali ne. Pogodbe so
podpisane, čas je za gradnjo, si je oddahnila ptujska županja Nuška Gajšek.
NUŠKA GAJŠEK (županja Mestne občine Ptuj)
32 kilometrov je ogromno, pretežni del odpade na.. Delalo se bo 698 priključkov, kar pomeni, da bomo priklopili kar nekaj
gospodinjstev, ki že predolgo čakajo na to.
NUŠKA GAJŠEK (županja Mestne občine Ptuj)
Komunalno omrežje razpršeno po celem mestu in obrobju mora v treh letih zgraditi ptujsko komunalno podjetje. Direktor
ptujske komunale Janko Širec.
JANKO ŠIREC (direktor ptujske komunale)
Moram reči, da bomo se maksimalno potrudili, da bi pretežni del projekta izvedli z lastnimi resursi, našimi izkušenimi in
predanimi sodelavci. V delu pa bomo tudi iskali podizvajalce, kar bo seveda odvisno tudi od intenzivnosti del. Nenazadnje
tudi od vremenskih pogojev.

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

NUŠKA GAJŠEK (županja Mestne občine Ptuj)
Je to res eden večjih projektov, tako da nas čaka veliko dela, težkega dela, izvajalcem seveda ne bo lahko, roki so tudi
kratki.
GABRIJELA MILOŠIČ (novinarka)
Še pravi županja Gajškova. Na Ptuju bodo s tem zagotovili 98-odstotno pokritost kanalizacijskega omrežja, kar je bil
eden od pogojev za sofinanciranje projekta. Iz državnega in evropskega proračuna bo Ptuj prejel 6 in pol milijonov evrov.
3 pa bo za 9 in pol milijonov evrov vreden projekt zagotovila ptujska občina.
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Površina: 277 cm2
koper

• Naložbe iz DPN na ankaranski bonifiki

Soglasje
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za kasete pa še ne
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Drugo soglasje, ki gaje Luka

ocenjena

pet

na

pa

nanaša

se

priveza na

pa

na

gra-

mili-

17

jonov evrov. “V končni fazi
namenjena

dodatnih

ureditvi

skladiščnih

vršin za avtomobile,

po-

kar

je

še posebej pomembno v po-

na

dodatna

južni obali dru-

gega pomola (proti Kopru)

tovore

ta

v

prihodnjega

bazenu

za privez

je

ocenjuzačeli

leta.

ložba skupaj s kasnejšo
kaset

lahko

polovici

milijonov evrov, celotna na-

dnjo

obrobnega

podjetju

dobila na zadnji vladni seji,
vzpo-

stavitev nadomestnih habitatov

ankaranskega

in-

za

ki ga vodi

Ureditev kanala in

delte

mo-

soglasja

ministrstvu

odlaganje

za

Zato

med

v obsegu

in

predvideno,”

gladine,

inves-

kaset

v gradnjo

daji

bonifiki,

doku-

mentacija pripravljala pred

kot

kasete

cesta

Ankaranom.

in

Naloga Luke Koper pri

bilo,

projektna

goča na

2020-2025.

ankaranski

dene

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

Neracionalno bi

cija.

kjer je območje pod ravnijo

Na

tem

prenovo

danjega ozkega mostu prek
državnega

iz

Železniška

je prenova

Gleščič

Gre za naložbi

čaka na

Srminom

ureditev dveh privezov na drugem pomolu.
Katja

ministrstvu.

območju

predvideno območje za kasete za odlaganje

•

drugega

Spomnimo še, da na

ankaranskega

strugo

gradnjo

z

Luki

ladij za generalne

in avtomobile.

načrtujejo

To

v

že več kot

desetletje, zajema pa preureditev

nekdanje

silos, postavitev

di
dna.

poglobitev

obale

za

tirov in tumorskega

•

vodi

jo

Dimitrij Zadel.

Za zdaj soglasje le za
ureditev struge
Vlada

je

soglasje

kanal.
ganje

zadnji seji dala

na

le

za

materiala

nistrstvo

del,

prvi

“Za kasete
pa

za

odla-

za

bo

mi-

za infrastrukturo

vladi izdajo soglasja predla-

ko bo po okdveh letih po vzpo-

galo kasneje

virno

stavitvi

-

habitatov jasno,

v

kakšnem obsegu bo možna
njena

izvedba

dhodno

v

ta

in

bo

namen

H

preizde-

lana projektna dokumenta-

■■■■■■

Luka

u.

■

Koper bo na Železniški

obrobni

kanal.

Vlada

pa

cesti gradila nov most čez ankaranski

je zdaj

soglašala še z ureditvijo struge

kanala.
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koper

Kratek stik med parohom Dejanom Mandičem

«

in županom Alešem Bržanom

Ni še znano,
kje bo pravoslavna cerkev
Drugi paroh Srbske pravoslavne cerkve

zadolžili, naj

v

lahko

Srbska

pravoslavna

cerkev

gradila

v

Kopru, Dejan Mandič, je občinskim

svetnikom pred sejo v ponedeljek poslal

nega objekta. Bangiev včeraj
za komentar ni bil doseglj-

polit

iv.

bitnimi lokacijami. Našteva,

pismo, v katerem jih seznanja s “sistemsko

in načrtno diskriminacijo pravoslavnih
vernikov.” Po njegovem mnenju se postopki
premikajo.

ozadju

la

j

to.

Dejan Mandič v pismu med

ni

načrta za gradnjo novega

sakralnega objekta na že po-

“Na

posvetitvi

zemljišča

tudi Bržan,

bil prisoten

je

v prejšnjem sklicu občinske-

ga sveta v vlogi svetnika celo

za njih neprimerno zemljiš-

glasoval za potrditev naku-

če.

pa zemljišča za gradnjo naše
cerkve,” spomni Mandič.

Aleš Bržan

letu

pa

da župan

ni niti odgovoril

da bi

na pobudo,

se na

seji

občinskega sveta pogovorili
o

zemljišču za gradnjo pra-

voslavne

cerkve

tevku

sprejem

za

skega načrta za

in

zah-

prostor-

lokacijo ob

glavni

avtobusni

Kopru.

Ta

pa

o

postaji

občini

ne

v
us-

pismu

V

nikom

občinskim

da

razkriva,

svetmu

je

nekdanji predstojnik občinskega urada za okolje in prostor

Georgi Bangiev

tudi

vedno

sprenevedanja

in

je

da

Povsem
njima

med

rata

za

stanovanja
za

vali novo

zatrdil,

graditev

prostor,

okolje

na

ministrstvu

in prostor)

da so

ga na

Aleš Bržan
koprski župan

“Z Mandičem sem prekinil stike. Za ta
korak sem se odločil na podlagi

neresnic, ki jih širi o meni. Njegova

dejanja sem prijavil njegovim

in

osebno

občini

skrhal odnose.
Bržan pravi, da je z

Še več;

stike.

prekinil

Mandičem

“Za ta korak sem se odločil

ki jih

podlagi neresnic,

na

širi o meni.
sem

Njegova

prijavil

dejanja

njegovim

da

seznanjen

ni

pa

metro-

z

more-

na-

Olmu

v

bližini trgovine Hofer),

(v

ki se

nahaja sredi stanovanjskega
naselja

in zato

prepričanju

ni

njegovem

po

primemo za

sakralnega objek-

umestitev

ta. “Kmalu zatem so ponudili

lokacijo v močvirnatem delu
za Pošto Slovenije,

kjer gra-

dnja

ali

dovoljena

ni

pa

je

neizvedljiva. Ta parcela, ki jo
zdaj

imamo

v

lasti,

je

naj-

boljša, ker je dostopna in ponuja
poleg

dovolj parkirnih
tega

nikogar,"

tam

ne

mest,

bi

ocenjuje

motili

Mandič.

drejenim, ko sem bil poleti v

Bržan je glede nove lokacije

Zagrebu

metropolitu

za pravoslavno cerkev še za-

Porfiriju Periču,” pojasnjuje

držan. “Ko jo bomo našli in se

pri

župan.

(zdaj

direktor direkto-

generalni

treza, ker naj bi tam načrtovpadnico v mes-

je,

samo

manipu-

Bržana”.

povsem

ki je

jim ji župan ponudil drugo

Po enem

laži

v

prišlo do kratkega stika, kije

svečen zemljišču, kasneje da
-

temveč

jasno

gočila sprejetja prostorskega

lacije,

Kopru,

ocenjuje,

da so jim v občini sprva pose

“ne

dogajajo

načrtovane

župana

Bangiev molči

omo-

da

skrbno

nove

drugim navaja, da jim občin-

ska oblast najprej

Mandič

nudili zemljišče
Mandič domneva,

H

sakral-

Župan prekinil stike

za umestitev pravoslavne cerkve ne

• Nataša

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

oblikuje nekaj

rešitev proti gradnji

bo z njo strinjala tudi

Medtem ko
veduje,

da se s

Bržan

Srbsko Pra-

voslavno cerkvijo
lijo

napo-

metropo-

Zagrebško-ljubljansko

cerkev

Pravoslavna

Srbska
metro

-

polija Zagrebško-ljubljanska,

bomo

o

tem

obvestili

nost,” zagotavlja.

jav-

*

dogovarjajo in iščejo rešitev,
kje

in

na

kakšen način bi

Dejan Mandič
drugi paroh Srbske pravoslavne cerkve v Kopru

“V ozadju se dogajajo ne samo skrbno
načrtovane

manipulacije,

temveč tudi

vedno nove laži in sprenevedanja
župana Bržana.”

nadrejenim.”
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•**

Čeprav so si

iskanju

koprski

T

r
’

Î
'v

•

pravoslavci

želeli

graditi

*

.*

na tej

51

'Jr>

- -"
Ď

m

l

»-

lokaciji, pa je koprska

občina

bolj

naklonjena

druge lokacije.
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Gospodarska klima se je tudi novembra poslabšala
Kazalnik zaupanja je bil v vseh gospodarskih panogah nižji kot oktobra
ZALETEL

ki višja. Vrednosti vseh kazal-

slovni položaj in pričakovane

anja.zaletel@finance.si

nikov, ki ocenjujejo stanje, so

prodajne cene.

Gospodarska klima je bila

se na

ANJA

Storitvene dejavnosti
Vrednost kazalnika zaupanja

mesečni ravni zvišale,
Gradbeništvo

ne točke, kar je za 6,8 od-

vrednosti kazalnikov pričakovanj pa znižale, med njimi naj-

Vrednost kazalnika zaupa-

v

stotne točke manj kot ok-

izraziteje vrednost kazalnika

nja v gradbeništvu je bila no-

bila novembra nižja od vseh

novembra pri -13,8 odstot-

tobra in za 16
točk

pričakovano povpraševanje,

odstotnih

in

manj kot novembra

sicer za 14 odstotnih točk.

vembra za pet odstotnih točk

treh primerjanih vrednosti:
od vrednosti v oktobru za 14

stotnih točk nižja kot novem-

odstotnih točk, od vrednosti v
novembru lani za 36 odstotnih
točk in od dolgoletnega povprečja za 29 odstotnih točk.

stičnega urada. Spomni-

bra 2019, a še vedno za sedem

mo, kazalnik gospodarske

bljalo 92 odstotkov podjetij v

odstotnih točk višja od dolgo-

dejavnostih.

letnega povprečja. V gradbe-

Vrednost njihovih investicij-

ništvu so se glede na prejšnji

Glede na oktober so se poslab-

mesec poslabšali vsi kazalni-

šali

ki razen treh, in sicer kazalnika zaposlovanje in pričakova-

kovanj, najizraziteje med vse-

vrednosti kazal-

skih vlaganj je bila v povprečju za dva odstotka višja kot
lani. Največ podjetij je vlaga-

nika gospodarske klime na

lo sredstva v zamenjavo sta-

na naročila,

sta se nekoliko

praševanje, in sicer za 22 od-

klime
bra,

je upadel

tudi

predelovalnih

storitvenih dejavnostih je

nižja kot oktobra in za 12 od-

Sredstva za investicijska
vlaganja je v tem letu upora-

stati-

lani, kažejo podatki

okto-

in sicer po petih mese-

cih rasti.

Na znižanje

mesečni ravni so vplivali vsi
kazalniki: kazalnik zaupanja

re

opreme,

zmo-

zvišala, ter kazalnik pričakovano zaposlovanje, kije ohra-

potrošniki (za 1,1 odstotne toč-

podjetij vlagalo v

kazalnik zaupanja v pre(za 0,8

odstotne točke), kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za
0,6 odstotne

točke)

in

kazal-

avtomati-

zacijo in mehanizacijo, po 27

zmogljivosti

in

odstotne
Tudi na poslabšanje gospodarskega razpoloženja na let-

dobiček ter tehnični dejavniki. Isti dejavniki naj bi spodbudno
vplivali tudi na vlaganja pri-

dejavnostih (bilje za 10,9 od-

hodnje leto.

bra
ki
(za

cer novembra za 28 odstotnih

govini na drobno

(za

v

0,9

tr-

od-

stotne točke) in gradbeništvu
(za 0,6

odstotne točke). Vpliv

kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih pa je bil
za 0,7 odstotne točke višji kot

novembra lani.

20
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Vir:

Surs

Razpoloženje po panogah
v odstotnih

točkah, desezonizirani podatki

poslovno stanje v prihodnjih

šestih mesecih pa za
tnih točk.

37

odsto-

40
30
20

_

_

m

_

Trgovina na drobno

Vrednost kazalnika

la novembra za 12 odstotnih
točk nižja kot oktobra, za 26
17

Predelovalne dejavnosti

goletnega povprečja in za

Vrednost kazalnika zaupanja

odstotnih točk nižja kot no-

v predelovalnih dejavnostih

vembra lani. Od kazalnikov

je bila novembra za dve odstotni točki nižja kot oktobra,

stanj

3/!

r

zaupa-

odstotnih točk nižja od dol-
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;

f
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na mesečni ravni
#

poslabšali vsi razen kazalni-

za odstotno točko je bila nižja

ka poslovni položaj. Kazalni-

tudi od dolgoletnega povprečja, glede na lanski november

ki pričakovanj pa

pa je bila za dve odstotni toč-

!

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

nja v trgovini na drobno je bi-

manjše kot

j
j

-30

Vrednost kazalnika seda-

Sledili so kazalnitočke),

točkah, desezonizirani podatki

OOOT-i

zaupanja med potrošniki

odstotne

v odstotnih

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

nje poslovno stanje je bila si-

4,4

Kazalnik gospodarske klime

vost finančnih virov ali

ni ravni je močno vplival kazalnik zaupanja v storitvenih

2019).

stotnih točk.

17 odstotkov

tem letu so spodbudno vpliva-

stotne točke nižji kot novem-

kazalnik pričakovano pov-

mi

podjetij v drugo. Na vlaganja v

li povpraševanje, razpoložlji-

točke).

in priča-

odstotkov v zamenjavo stare
opreme oziroma v razširitev

nik zaupanja v gradbeništvu
(za 0,2

kazalniki stanj

vsi

tizacijo in mehanizacijo (vse

po 27 odstotkov podjetij). V
letu 2021 naj bi 29 odstotkov

delovalnih dejavnostih

ki

v avtoma-

razširitev

gljivosti oziroma

v storitvenih dejavnostih (ta je
bil nižji za štiri odstotne točke), kazalnik zaupanja med

ke),

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

nil oktobrsko vrednost.

so

se

zaupanja

Kazalnik
Kazalnik

veči-

noma izboljšali; izjemi sta bi-

Kazalnik

Vir:

zaupanja

v storitvenih

v predelovalnih

zaupanja

v trgovini

dejavnostih

na

dejavnostih

drobno

Kazalnik

zaupanja

v gradbeništvu

Surs

li dve, in sicer pričakovani po-
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Emonika v četrtek na
vladi: kdaj se bomo
znebili ljubljanske
javnoprevozniške sramote?
|
I

PETRA SO VDAT

projekta, železniška postaja in preure-

petra.sovdat@finance.sl

janje tirov na postaji, je ocenjen na

Projekt

prenove

ljubljanskega

pot-

niškega centra, tako imenova-

na Emonika, je ob polnoletnosti

končno

pred začetkom: predvidoma

jutri bo

vlada na seji potrdila memo-

randum z

To naj

večji pravni akt,

sledi

bi bil

zadnji

le še dogovor

med partnerji v projektu o začetku

naših

del. Projektiranje po

informa-

cijah že poteka, razpis za izbor
binca naj bi

bil tudi

grad-

objavljen »kma-

lu«, gradnja naj bi stekla v dobrem
letu dni, najpozneje pa pred parla-

mentarnimi

volitvami leta 2022.

bi

Kaj vemo o projektu, ki
membno izboljšal

lahko po-

storitve

in

videz

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

prestolnice?

Po

več propadlih javno-zasebnih

partnerstvih je lani

projekt

prevzela

projektna družba Mendota Invest. Ta
je v lasti madžarske OTP banke, kije v
Sloveniji že lastnica SKB banke, oziroSandorja

ma najbogatejšega Madžara

sodelujejo tudi

Csanyija. Pri projektu

državne Slovenske železnice, ki so bile
lastnice stavbne pravice na območju,
Mendota Invest jih je po naših podat-

kih odkupila

za sedem milijonov evrov,

javni del pa je prevzela državna direkcija za infrastrukturo (DRSI).
Kaj obsega projekt in koliko bo stal?
Po

v projekt

ro. Madžari bodo po načrtih

vložili približno

250 milijonov evrov.

v Ljubljani končno imeli

Kdaj naj bi

spodoben potniški center? Začetek del je
predviden v dobrem letu, kot smo izvedeli, projektiranje že teče. Predvidoma
v začetku prihodnjega leta bo objavljen
razpis za izvajalca del, in to za vsa dela.
Za končanje vseh naštetih del, javnega
in zasebnega, sta predvideni
Se

lahko

še

dve leti.

kaj zaplete, projekt

usta-

Načeloma ne, država je dala denar
na stran, teoretično bi se lahko umaknil zasebni partner, a naši sogovorniki
ocenjujejo, da je to malo možno, tudi
vi?

zato, ker je Mendota v projekt že vloži-

Najprej, kdo je sploh v investitorski ekipi?

predvidoma direkcija za infrastruktu-

investitorjem, to je zdaj

Mendota Invest.

110

milijonov evrov, tudi za ta del projekti še niso izdelani, financirala pa ga bo

načrtih naj bi Slovenske železnice
graditi avtobusno po-

najprej začele

stajo in garažno hišo, ki

la na Vilharjevo cesto

-

se bo preseli-

torej na drugo,

bežigrajsko stran tirov, kjer so železniŽece lani začasno uredile parkirišče.

leznice bodo gradile tudi novo poslovno stavbo, skupna vrednost vseh naložb naj bi znašala približno

25 milijo-

še, kdo bo
nov evrov, stvar dogovora je
plačal garažo z nekaj več kot 600 par-

kirnimi mesti, v načrtuje,

da železni-

ce investitorju dajo koncesijo in jo nato čez nekaj let dobijo v last.

Javni del

la približno

20 milijonov evrov.

Žalostna projektna zgodba
ljubljanske javnoprevozniške

sramote

želeavtobusne postaje v Ljubljani

in posodobitev osrednje

Prenova
zniške in

sta se začeli pred nekaj manj kot 20 leti:
2006 je bil sprejet zazidalni načrt,

leta

vendar nato večkrat spremenjen. Železnice so v projektno podjetje vložile
zemljišča, nato so prodale svoj delež v
projektu Trigranitu, zasebni partner

pa bi moral projekt končati leta 2010,
a ga ni. Zaradi zamud pri spremembah prostorskih aktov, ki so bile sprejete šele leta 2009 in dve leti pozneje
še popravljene,
ne krize projekt
li sta

še svetovne finančni bil izveden, propad-

ter

dve javno-zasebni partnerstvi.

Tedanji partnerji so se sprli, se po-

ravnali na dunajskem arbitražnem sodišču, nato še pred slovenskimi sodišči
in

se

poslovno razšli. Projektna (tudi

madžarska)

družba

Trigranit je zem-

ljišča ob železniški postaji Ljubljana,
na katerih je predvidena gradnja poslovne

stolpnice

središča,

doti

lani

in nakupovalnega

prodal

Csanyevi

Men

Invest.
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Od Lendave do Kopra – madžarski kapital na pohodu po
Sloveniji
necenzurirano.si/clanek/svet/od-lendave-do-kopra-madzarski-kapital-na-pohodu-po-sloveniji-828073
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Avtor: Svet24 / A. K.
torek, 24. 11. 2020, 06:51

Slovenija je z Janezom Janšo na čelu postala najtesnejša zaveznica Madžarske.
Madžarska je bila zadnjih trideset let praviloma tista soseda, ki je v medijskem prostoru dobila STA
najmanj pozornosti. Medtem ko se je Slovenija zapletala v neskončne spore s Hrvaško glede
meje, z Avstrijo glede manjšine in z Italijo glede zgodovine, pa nerešenih vprašanj z Madžarsko tako
rekoč ni bilo. Slovenija in Madžarska sta tako vzdrževali pregovorno korektne in dobre odnose med
sosedama, ki ju druži komaj 102-kilometrska meja. Povsem naravno je tako dejstvo, da si tudi
ekonomsko nista predstavljali zelo ključnih trgov za medsebojno trgovino.
Širjenje vpliva
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Madžarska ni bila ključen igralec niti na evropskem zemljevidu. Njen naraščajoč vpliv v preteklem
desetletju pa pooseblja premier Viktor Orban. Njegova politika »iliberalne demokracije«
predstavlja resno protiutež splošno sprejetim vrednotam Evropske unije, v tretji vladi Janeza
Janše pa je Orban našel naravnega zaveznika. Madžarska pod Orbanom tako doživlja ekspanzijo v
kulturnem, političnem in ekonomskem smislu. Shema podeljevanja državljanstev – in s tem volilne
pravice – vsem zamejcem je v Sloveniji šla mimo neopazno, medtem ko je v Ukrajini, Romuniji in
preostalih ozemljih nekdanje Ogrske sprožila obsojanje. Mnogi so v tem videli iredentistične želje
Orbanove stranke Fidesz. Ne nazadnje tamkajšnje politične elite ne skrivajo nezadovoljstva nad
Trianonsko pogodbo, ki je kmalu po koncu prve svetovne vojne pred stotimi leti dve tretjini ogrskega
ozemlja dodelila novoustanovljenim državam, a zdi se, da gre pri tem bolj za željo po glasovih
zamejcev in okrepljenem gospodarskem sodelovanju kot karkoli drugega. V Pomurju pozitivne
aspekte teh finančnih tokov čutijo tamkajšnji pripadniki madžarske manjšine in govorci
madžarskega jezika, kot tudi podjetniki, ki jih zaposlujejo. Vsi ti so namreč upravičeni do
nepovratnih sredstev iz Budimpešte, ki skrbijo za rojake prek meja. Madžarski državni in zasebni
kapital pa se širi tudi prek Mure vse do Jadrana.
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Koronavirus je letos znatno oklestil trgovino z našo severozahodno sosedo.
Drugi tir spet na mizi

3/4

Damjana Nemeš

Vlada je pred dvema tednoma na odbor DZ za zunanjo politiko naslovila pobudo za sklenitev
sporazuma med Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri gradnji in gospodarjenju z drugim tirom
železniške proge Divača–Koper ter tako pogrela že staro zgodbo iz časa vlade Mira Cerarja.
Aktualni dokument je še zaupen, naj bi pa znova predvidel 200-milijonski vložek Madžarske v
družbo 2TDK. V delu opozicije in javnosti so se že takrat pojavljali zadržki do tovrstnega partnerstva,
češ da ni pametno v pomembno infrastrukturo vpletati tujih vlagateljev. A Madžari vzporedno očitno
že delajo na planu B in so kupili zemljišča ob tržaškem pristanišču.
Naraščanje prometa

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

Trgovina med Slovenijo in Madžarsko je letos seveda znatno upadla, tako da ni mogoče oceniti, v
koliki meri novo politično zavezništvo neposredno vpliva na ekonomsko sodelovanje. Je pa
medsebojna trgovina v preteklih letih opazno naraščala. Poleg Luke Koper so se v javnosti že
pojavljala ugibanja, ali morebiti tudi podjetje Petrol ni na radarju madžarskih investitorjev.
Tamkajšnje naftno-plinsko podjetje MOL, kjer je država največji posamezni delničar, je namreč v
preteklosti že odkupilo denimo Slovnaft in Ino na Slovaškem oziroma Hrvaškem. V primeru nakupa
slednje še vedno potekajo sodni procesi zaradi domnevne korupcije, usoda Ine pa priča o znatnem
zatonu in degradaciji na raven distributerja goriv in plina. MOL sicer pri nas že ima svoje bencinske
črpalke, Slovenija pa je le ena od 30 držav, kjer deluje to podjetje.
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Predsednik NK Nafta Lendava je Gabor Vegh, osebni prijatelj Viktorja Orbana.
Banke, mediji, avti

4/4

Nataša Juhnov

Madžarska firma AutoWallis je v preteklih mesecih opravila dva večja nakupa (luksuznih)
ponudnikov vozil, in sicer je prevzela lastništvo nad avtotrgovcema A-Cosmos in Avto Aktiv. V
Sloveniji prav tako že operira OTP banka, finančni konglomerat v zasebni lasti. Nekdanja madžarska
državna banka je bila leta 1995 privatizirana, odtlej pa se je uspešno razširila v vseh aspektih. Na naš
trg je stopila ob prevzemu banke SKB, ki je bila sicer v tuji, francoski lasti od leta 2001. OTP banka
predstavlja primer Orbanovega ekonomskega modela, kjer največji blagodar tega uživajo družinski
člani in osebni prijatelji. Eden teh je ravno šef OTP banke Sandor Csanyi, mednje pa spada tudi
Jozsef Vida, ki je letos prek skupine TV2 od Telekoma Slovenije prevzel Planet TV. Ta medij tako
skupaj z Novo24TV, ki jo prav tako poganja madžarski kapital, predstavlja okostje medijskega
aparata vladajoče SDS. Še en poslovni kolega madžarskega premierja pa je gradbinec Gabor Vegh,
predsednik nogometnega kluba Nafta Lendava. Tudi tamkajšnje Terme Lendava od letos nosijo ime
Thermal resort, saj so prešle v last madžarskega državnega sklada Comitatus Energia. Čezmejni
angažma je bil oktobra letos prepoznan tudi na lokalni ravni, ko so lendavski občinski svetniki za
častnega občana imenovali kar madžarskega zunanjega ministra Petra Szijjarta.
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