Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 28. 4. 2020
Število objav: 7
Internet: 7
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 3
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 4
Inženirski dan: 0

Naslov

Ob rahljanju ukrepov v več državah razmišljajo o aplikacijah za sledenje okuženim

Zaporedna št.
1

Medij

Metropolitan.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 27. 4. 2020

Stran v zbirki:
5

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...ugotavljajo, je v trgovini na skrajšanem delovnem času 55 odstotkov zaposlenih, v predelovalni industriji 53
odstotkov, v storitvenem sektorju 48 odstotkov, v gradbeništvu pa 37 odstotkov....

Naslov

(INTERVJU) Violeta Bulc: Samo upam, da vlada ve, kaj dela

Zaporedna št.
2

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 28. 4. 2020

Stran v zbirki:
17

Avtor

Tomaž Ranc

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...graditi cest, železnic ... Na to temo smo izzvali ministra za infrastrukturo Vrtovca, prav tako Mateja Lahovnika iz ekipe
snovalcev protikriznih ukrepov. Gradbeništvo ima multiplikacijske učinke na gospodarstvo. "To pove vsaka teorija, a
tudi mene zanima, zakaj se tako spotikamo pri ključnih projektih. Še tiste, ki...

Naslov

(intervju) A. Vizjak: Za številne investitorje bodo postopki krajši za devet mesecev

Zaporedna št.
3

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 4. 2020

Stran v zbirki:
23

Avtor

Borut Hočevar

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...pogled z avtoceste«, ki ga fotovoltaika ne sme pokvariti Katere druge ukrepe še pripravljate? Še v prvi polovici leta
bodo v javni objavi celotna prenova gradbene zakonodaje, celotna prenova zakona o urejanju prostora in Zakona o
varstvu okolja. Od sredine leta do jeseni bo javna obravnava naštetih zakonov, jeseni pa pridejo...

Naslov

Poslanci DZ na izredni seji o drugem protikoronskem paketu ukrepov

Zaporedna št.
4

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 4. 2020

Stran v zbirki:
26

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=sej&uid=F8E5E5886D505D4FC12585520042C496 SREDA, 29. 4. 9.00 nadaljevanje izredne seje
DZ, na kateri bodo obravnavali predlog o spremembi gradbenega zakona, predlog o dopolnitvah zakona o pogojih
koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, novele zakonov o vodah, energetskega zakona,
zakona...

Naslov

Poslanci DZ na izredni seji o drugem protikoronskem paketu ukrepov

Zaporedna št.
5

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 4. 2020

Stran v zbirki:
29

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=sej&uid=F8E5E5886D505D4FC12585520042C496 SREDA, 29. 4. 9.00 nadaljevanje izredne seje
DZ, na kateri bodo obravnavali predlog o spremembi gradbenega zakona, predlog o dopolnitvah zakona o pogojih
koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, novele zakonov o vodah, energetskega zakona,
zakona...
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Naslov

Pregled - novi koronavirus, 26. april

Zaporedna št.
6

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 4. 2020

Stran v zbirki:
34

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...urada za delo Ravne na Koroškem, in sicer za 17,9 odstotka. V zadnjem obdobju je največ na novo brezposelnih s
področij gostinstva, poslovnih dejavnosti, gradbeništva, trgovine in drugih dejavnosti. Konec marca je bilo na štirih
koroških uradih za delo registriranih 2586 brezposelnih oseb, kar je 342 oseb oz. za 15,2...

Naslov

1.700 evrov neto letnega regresa v Salonit Anhovo

Zaporedna št.
7

Medij

Koroskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 4. 2020

Stran v zbirki:
37

Avtor

Uredništvo

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...za oskrbo kupcev s cementom tudi v času epidemije. S tem smo prispevali tudi k ohranjanju delovnih mest – ne
samo v skupini Salonit, ampak v celotnem gradbeništvu. Še posebej sem ponosen, da smo ob vsej tej zahtevnosti dela
v novih razmerah pomagali tudi skupnosti z lastno izdelavo zaščitnih mask in razkuževanjem...
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Ob rahljanju ukrepov v več državah razmišljajo o
aplikacijah za sledenje okuženim
Strah pred gospodarsko katastrofo

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

27. 4. 2020, 06:35 | Aktualno | Vir: STA

profimedia

V Evropi se navidezno umirjajo razmere ob pandemiji koronavirusa, vlade pa napovedujejo rahljanje
ukrepov in iščejo rešitev za preprečitev nadaljnjega širjenja virusa. V Španiji in Italiji tako po tednih
karantene napovedujejo, da bodo lahko državljani zapustili stanovanja. V več državah pa upanje polagajo v
razvoj aplikacij za sledenje.
V Španiji je v zadnjem dnevu zaradi koronavirusne bolezni 19 umrlo 288 ljudi. To je najmanjše število mrtvih v enem
dnevu od 20. marca.
Ravno danes so v Španiji otrokom prvič po šestih tednih dovolili, da lahko zapustijo stanovanja v spremstvu staršev. Od
naslednjega konca tedna pa bodo Španci zapustili svoja stanovanja tudi za razgibavanje na prostem in za sprehode, je v
soboto zvečer napovedal premier Pedro Sanchez. Španci namreč od razglasitve karantene zaradi novega koronavirusa
14. marca ne smejo zapuščati stanovanj, razen na hitro za nakup življenjskih potrebščin ali obisk zdravnika.
Tudi v Italiji, kjer se postopoma izboljšujejo razmere, si ne zatiskajo več oči, da bi lahko karanteno vlekli v nedogled.
Italijanski premier Giuseppe Conte je potrdil načrte za rahljanje omejitve gibanja od 4. maja. Kot je dejal v pogovoru za
časnik La Repubblica, ne morejo več podaljševati karantenskih ukrepov, saj bi ti povzročili preveliko škodo gospodarstvu.
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Obenem je priznal, da zaenkrat še ne morejo popolnoma odpraviti omejitve gibanja, preverjajo pa rahljanje trenutnih
strogih ukrepov. Glede šol je premier povedal, da jih bodo spet odprli šele septembra.
Francoski premier Edouard Philippe bo v torek predstavil nacionalno strategijo za izhod iz epidemije novega
koronavirusa v Franciji. O strategiji bo razpravljal in na koncu odločal tudi parlament. Prav tako bo Philippe razkril
posebno aplikacijo za sledenje okuženim in njihovim stikom, s čimer bi lažje omejili širjenje koronavirusa.
Svoje upe polagajo v aplikacijo tudi v Nemčiji. Nemški minister za zdravje Jens Spahn in vodja kabineta nemške
kanclerke Helge Braun sta danes v skupni izjavi sporočila, da vlada sedaj podpira arhitekturo decentralizirane programske
opreme, ki bi dopuščala, da se podatki uporabnikov shranjujejo na lastnih napravah, ne na osrednjem strežniku. S tem si
želijo zagotoviti, da bi čim prej razvili aplikacijo, ki bi jo podpirala tudi javnost, potem ko so se pojavili pomisleki glede
centraliziranega sistema shranjevanja podatkov.
Avstralija je medtem kljub opozorilom glede varovanja osebnih podatkov včeraj zagnala aplikacijo za sledenje, ki naj bi
uporabnika opozorila, da je bil v stiku z okuženim z novim koronavirusom. Minister za zdravje Greg Hunt je zagotovil, da je
aplikacija varna kljub centraliziranem sistemu.

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

Se pa razmere zaradi koronavirusa še naprej zaostrujejo v ZDA. V soboto so znova zabeležili močan porast števila smrti
zaradi novega koronavirusa. Kot je v soboto zvečer sporočila Univerza Johnsa Hopkinsa, so v zadnjih 24 urah zabeležili
2494 smrtnih primerov, medtem ko so jih v petek skoraj polovico manj. ZDA ostajajo najhuje prizadeta država v pandemiji
koronavirusa sars-cov-2. Skupaj so v državi zabeležili 53.511 smrti zaradi covida-19. Skoraj milijon ljudi pa je potrjeno
okuženih, je še sporočila univerza iz Baltimorja.
Zaradi zaostrenih razmer in povečanega povpraševanja po zaščitni opremi, pa se na trgu pogosto znajde neprimerna
oprema. Kitajske oblasti so tako zasegle več kot 89 milijonov zaščitnih mask neustrezne kakovosti, so danes sporočili v
Pekingu. Kitajski inšpektorji so pregledali skoraj 16 milijonov podjetij, v katerih izdelujejo zaščitno medicinsko opremo, da
bi tako zmanjšali število pritožb, ki letijo na Kitajsko kot glavno izvoznico teh artiklov.

Pandemija koronavirusa ne ogroža le življenj, ampak tudi proizvodnjo in storitve, posledično pa delovna mesta po vsem
svetu. Posebej sta na udaru turizem in avtomobilska industrija, so opozorili v Mednarodni organizaciji dela (ILO). Turizem
bi se lahko skrčil do 70 odstotkov, v avtomobilski industriji pa bi lahko samo v EU delo izgubilo 1,1 milijona ljudi.

Sindikat zaposlenih v nemški kovinski in elektroindustriji IG Metall je posvaril, da bo kriza, povezana z ustavljanjem
gospodarstva zaradi epidemije, četrtino vseh podjetij v panogi potisnila v globoke likvidnostne težave. Državo pozivajo, naj
podjetja zaščiti pred stečaji in špekulativnimi prevzemi.
V Nemčiji se je sicer v državno shemo skrajšanega delovnega časa, o kateri intenzivno razmišlja tudi Slovenija, vključilo
50 odstotkov vseh podjetij, 18 odstotkov pa jih napoveduje odpuščanje, je razvidno iz ta teden objavljene preliminarne
raziskave münchenskega ekonomskega inštituta Ifo. Kot ugotavljajo, je v trgovini na skrajšanem delovnem času 55
odstotkov zaposlenih, v predelovalni industriji 53 odstotkov, v storitvenem sektorju 48 odstotkov, v gradbeništvu pa 37
odstotkov.
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(INTERVJU) Violeta Bulc:
‘‘Samo upam, da vlada ve, kaj
dela‘‘
ODPRI GALERIJO

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

ROBERT BALEN

Tomaž Ranc

28.04.2020, 04.29

Po koronakrizi se bo redefiniral odnos med lokalnim in globalnim,
virtualnim in fizičnim, osebnim in družbenim, potrebnim in zaželenim,
pravi nekdanja evropska komisarka Violeta Bulc. Upa, da Janševa vlada
pri zadolževanju ve, kaj dela. Pa tudi o tem, da je ključno, da razvijemo
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mehanizme, s katerimi se s tovrstnimi krizami lahko spopademo enotno,
povezano, odgovorno, pravočasno in učinkovito, na osnovi resnične
solidarnosti in zaupanja.
Evropa, naša stara dama, simbol napredka, različnosti, udobja, je v osrčju krize, ki jo je
povzročila. Kako ranjena je Evropa, s kakšno šolsko oceno od ena do pet bi ocenili njeno
spopadanje s krizo?
"Priznam, da mi je bilo težko spremljati nacionalne medije, pa ne le v Sloveniji, ampak tudi v
drugih članicah, ki so takoj začeli vso krivdo za neuspešen prvi odziv na lokalni ravni valiti na
EU. Odziv na področju solidarnosti je bil v prvem koraku prepočasen, to je priznala tudi
predsednica. Dejstvo pa je tudi, da je področje zdravstva razen redkih izjem stvar nacionalne
politike, ker so države članice do nedavnega tako želele. Po začetnem kolebanju so se začele
zelo konkretne aktivnosti, najprej na področju iskanja novih rešitev za obvladovanje virusa, kot
na primer razpisi za raziskave, inovacije, vključevanje startupov. Sledili so finančni mehanizmi
za podporo članicam, vključno z EIB, in prilagajanje obstoječih finančnih mehanizmov s
fokusom na obvladovanju negativnih posledic krize. Zdravstvena kriza pa je tudi pokazala, da

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

se ne more primerjati z nobeno drugo in da zahteva zelo hitre in odločne odzive. Na moje
presenečenje so slovenski mediji zelo skopo poročali o evropskih prizadevanjih in aktivnostih,
informacij niso širili niti uradni predstavniki vlade. Ravno nasprotno, v javnih izjavah je vlada
kritizirala EU in celo napovedovala njen propad, hkrati pa ni kazala nobenega interesa za
iskanje skupnih evropskih rešitev. Kako neodgovorno, kako neprofesionalno, oportunistično,
nezrelo. Tudi danes se informacije posredujejo zelo selektivno. Moja ocena evropskega odziva
je na začetku dve (še vedno pozitivno), danes že med tri in štiri. Prepričana sem, da bo EU
ponovno izšla iz krize kot zmagovalka."

Na slovenski narod sem ponosna. Hitro in odgovorno smo se
odzvali na krizo, se samoorganizirali, šli v izolacijo, angažirali
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civilne družbene strukture in upoštevali vladne ukrepe, čeprav so
se večkrat zdeli nerazumljivi in nelogični.
Ampak države so - vsaj pri nabavah nujne opreme - morale prevzeti vajeti v svoje roke.
Zmagoval pa je spretnejši, tudi tisti, ki je za ceno preživetja kaj ukradel na račun
drugega. Kaj nam to sporoča?
"V okviru EU se države članice povezujejo na tistih področjih, kjer prepoznajo skupne interese.
Na področju zdravstva, zaloge zdravil in sploh izmenjave medicinskih ali zdravstvenih
podatkov države članice niso imele skoraj nobenega interesa sodelovati. Zato še danes nimamo
na primer povezanih kartotek bolnikov, ni enotnih digitalnih standardov za izmenjavo
podatkov, ni skupne politike za rezerve zdravil ...
V našem mandatu smo do podobnih izzivov kot danes zdravstvo prišli na področju
preprečevanja terorizma – čez noč je bilo treba povezati inteligentne baze vseh članic in začeti
dnevna usklajevanja. Prav tako na področju upravljanja migrantskih tokov, ki so bili povsem
nov izziv za EU in je bilo treba celoten sistem zgraditi iz nič. Pa solidarnosti ob finančni krizi,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

primer Grčije, pa pomoč pri naravnih nesrečah, kot na primer številni požari po vsej EU, kjer
smo prvič vzpostavili mehanizme hitre pomoči tudi znotraj EU, na primer za Švedsko. Prav ta
mehanizem se uporablja tudi danes za premike zdravstvenega osebja. Prepričana sem, da se
vzpostavljajo tudi novi mehanizmi za sodelovanje na področju zdravstva in bomo veliko bolje
pripravljeni, če se ponovno pojavi podobna epidemija."
Predsednik vlade Janez Janša je v času največje potrebe po medicinski opremi 1. aprila
po twitterju zašpičil šefu EPP Donaldu Tusku (ko je ta dejal, da je uporabiti pandemijo
kot razlog za uvedbo izrednih razmer politično nevarno in moralno nesprejemljivo):
"Dragi Donald, prosim, pošljite nam kaj zaščitne opreme, tudi ventilatorji so zelo
potrebni in dobrodošli. Hvala." Kaj vam to pove?
"Da je bil ujet, stisnjen v kot, in takrat je najlažje sikniti nazaj. Tusk je imel prav, njegov
pomislek je bil upravičen. Maske pa nimajo ničesar skupnega s povečevanjem avtokracije,
vzpostavljanjem izrednih razmer in krepitvijo hierarhičnih vzvodov. A tudi to reakcijo je treba
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jemati situacijsko in ji ne bi posvečala preveč pozornosti."

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

ROBERT BALEN

Kako si razlagate razliko v pristopih k reševanju? Popoln izbruh po nekaterih državah
(Italija, Španija, celo Švica ...) v primerjavi z denimo Avstrijo in ne nazadnje Slovenijo.
Gre tudi za pregovorno discipliniranost nasproti sistemu "lako ćemo"? So to floskule, je
kaj na tem ali je vendarle več odvisno od učinkovitosti vlad?
"Kriza je pokazala: prvič - da je javno zdravstvo potrebno, drugič - da morajo zanj skrbeti
države, tretjič - da ne sme biti podrejen profitni logiki in političnim usmeritvam. Še bolj
pomembno pa je, četrtič - da ga je treba upravljati in voditi odgovorno, profesionalno, s
kratkoročnimi aktivnostmi, s srednjeročno in dolgoročno strategijo, in petič - da za to
potrebujemo usposobljene ljudi, ki imajo možnost, da delajo strokovno.
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Hkrati je kriza pokazala, kako velik vpliv na vsesplošen družbeni odziv na krizo imata kultura
medsebojnih odnosov in obnašanje. Na slovenski narod sem ponosna. Hitro in odgovorno smo
se odzvali na krizo, se samoorganizirali, šli v izolacijo, angažirali civilne družbene strukture in
upoštevali vladne ukrepe, čeprav so se večkrat zdeli nerazumljivi in nelogični. Če bi bolje
poskrbeli za domove za ostarele, patronažno službo in sploh rizične skupine ter takoj dodali
nadzor nad vstopom v državo, bi bili naši rezultati še veliko boljši. A to je lekcija za naprej.
Vsekakor pa je treba krepiti civilno družbo, vzgajati in dvigovati zaupanje in odgovornost
državljanov in državljank in se izogibati represivnih posegov razen tam, kjer je to nujno
potrebno in je nevarnost nasilja. Ta kriza je idealen čas za krepitev demokracije, zaupanja,
opolnomočenja in odgovornosti."
Kako se po vašem znajde vaš slovenski naslednik Janez Lenarčič pri vodenju resorja za
krizno upravljanje?
"Prav nič mu ne zavidam. Brez pravih izkušenj notranjega delovanja Komisije in njenega
ekosistema je bil po nekaj tednih vržen v eno največjih svetovnih kriz zadnjih 70 let.
Prepričana sem, da dela vse, kar lahko, da nadaljuje politiko EU kot mehke sile in največje
donatorke globalno in poskuša delovati povezovalno znotraj EU. Še vedno je v središču vseh

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

dogajanj in njegova vloga nikakor ni končana. Prepričana sem, da se bodo tudi v okviru
njegovega portfelja razvila nova orodja in veliko pomembnih ukrepov."
Kakšna bo Evropa po koronakrizi - kako se bo gospodarsko pobrala?
"Največja prednost pri ponovnem zagonu gospodarstva je notranji EU trg. Še zdaleč se ni
razcvetel v celoti, niti v predkriznem obdobju, zato je tu zdaj velika priložnost, da na polno
zacveti. Tudi za Slovenijo je to bistvenega pomena. Slednje potrebujejo tudi tiste industrije, ki
bodo najbolj izzvane, da imajo dovolj prostora za prestrukturiranje in iskanje novih tržnih
priložnosti. Velikost trga je tu ključnega pomena. Žal mi je, da so teh nekaj tednov nekatere
države, med njimi tudi Slovenija, izkoristile za dodatna zadolževanja namesto za
prerazporeditve in stimulacijo vlaganj. To je zelo nepremišljena poteza, sploh v luči
pričakovane krize. Samo upam, da vlada ve, kaj dela."
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ROBERT BALEN Violeta Bulc: ”Ljubezen in stranka nimata veliko skupnega. Stranka je interes.”

Bomo še toliko potovali?
"Seveda bomo, a bomo korake delali bolj previdno, povezani pa bodo tudi s tehnologijo, ki bo
preverjala zdravstvena stanja, oziroma s protokoli, ki bodo zagotavljali zaupanje med potniki v
javnem prometu. Skozi podobno izkušnjo smo šli tudi v času terorizma, kjer so se na vseh
letališčih in drugih javnih prostorih vzpostavili dodatni sistemi za varovanje. S tem se je
okrepilo zaupanje potnikov in promet je stekel normalno."
Gotovo ste še kaj v stikih s kom iz administracije. Je ta v krču? Kako operativna je?
"Administracija je po začetnem šoku in prvem tednu, ki je bil potreben za prilagoditev za delo
na daljavo, zdaj polno aktivna. Veseli me, da se vse več govori o zagonu gospodarstva, novih
delovnih mestih, novih oblikah financiranja in dodatnih prerazporeditvah obstoječih
mehanizmov. Ključna bo tudi povezava s svetom. Multilateralni dogovori bodo svet potegnili
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iz krize in omogočili razvoj prilagojene globalne kulture in politike. Jaz sem še bolj
optimistična in napovedujem začetek razvoja nove civilizacije, ki bo zrasla na osnovi premika
zavesti, ki jo je virusna kriza povzročila."

Napovedujem začetek razvoja nove civilizacije, zrasle na osnovi
premika zavesti, ki ga je povzročila virusna kriza.
Covid-19 je prišel s Kitajskega. Kako so po vašem reagirale kitajske oblasti?
"Danes s Kitajskega, jutri kdo ve od kod. Tudi v preteklosti so se virusi pojavljali na različnih
koncih sveta. Ključno je, da razvijemo mehanizme, s katerimi se s tovrstnimi krizami lahko
spopademo enotno, povezano, odgovorno, pravočasno in učinkovito, na osnovi resnične
solidarnosti in zaupanja. To je možno le z multilateralnimi dogovori."
Zaupate Kitajski? Videli smo teorije – tudi francoski nobelovec, virolog Montaigner je
omenjal, da naj bi bil virus bil "delo človeških rok" in da je ušel znanstvenikom iz
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Wuhana. So to teorije zarote?
"Tudi v bodoče se nam bodo dogajale podobne namerne ali nenamerne katastrofe, krize. Zato
je ključno, da se jih naučimo obvladovati. Se pa tu pojavlja zelo pomembno vprašanje, ali se
angažiramo tako močno zaradi tega, ker cenimo človeško življenje, ali zaradi ekonomskih
posledic. Če smo se odzvali zaradi vrednosti življenja, potem je to pravi trenutek, da
preusmerimo svoj politični fokus tudi na vse druge ključne svetovne tihe in manj vidne
ubijalce, kot so malarija, žrtve cestnega prometa. Zarota gor ali dol, poskrbeti moramo, da se
znamo organizirati in ubraniti tovrstnih napadov, od kjerkoli že pridejo. Samozavest, da vemo,
zmoremo, je zmagovalni faktor in tisti, ki gradi zaupanje."
Predsednica Von der Leynova se je zavzela za takojšen evropski Marshallow načrt za
okrevanje gospodarstva. Kaj bi po vašem morala zdaj storiti EK in EU?
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"Pristop mora biti sistemski, holističen z močnim enotnim trgom na sredini, močnimi
vrednotami in močnim nadzorom nad namensko porabo skupno dogovorjenih ciljev. Tu ne
bomo uspešni z eno rešitvijo za vse. Treba bo veliko več lokalne občutljivosti v operativnem
izvajanju ukrepov, čeprav še vedno verjamem v dve ključni strategiji: Zeleni dogovor in
Digitalna Evropa. Pospeševanje investicij tudi. Zagotovo bomo imeli veliko dela, da
nadaljujemo razvoj konceptov digitalne zasebnosti, predlagam pa še dve ključni povezovalni
viziji: EU kot prva zelena cona sveta, evro pa kot globalna valuta. Vse naj se organizira okoli
teh dveh ključnih usmeritev."
Evropski proračun bo moral omogočiti investicije. Kolikšne in na kak način? Bo
proračun solidaren ali bolj solidaren do enih kot do drugih?
"To so pa prava vprašanja za slovenskega komisarja in celotno komisijo. Komentirala bom
lahko, ko bodo programi bolj jasni in uradno predstavljeni."

Vrednote, kot so ljubezen, solidarnost, sočutje in sodelovanje,
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bodo vstopile na kakovostnejšo raven. Premiku zavesti bo sledil
premik družbene in gospodarske ureditve.
Kaj pa Slovenija, na kaj bi morala biti najbolj pozorna? Ali je bolje držati se reka "uzdaj
se u se i u svo- je kljuse"?
"Slovenija naj sodeluje zelo aktivno pri oblikovanju smernic EU in potem prilagodi svoja
dejanja skupnim sklepom. Tu igrajo glavno vlogo ministri in ministrice ter seveda predsednik
vlade. Modro pa bi bilo, da Slovenija zbere vse svoje dobre prakse in predloge in jih jasno
predstavi na evropski ravni ter za sabo potegne še druge države članice, da nas podprejo.
Veliko imamo ponuditi. Tudi naši civilni ukrepi v krizi so delovali. Zakaj se z njimi ne
pozicioniramo bolje v evropskem in svetovnem prostoru? Naši podatki so tudi zelo zanesljivi,
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saj imamo višjo stopnjo testiranj, in to od vsega začetka. Slovenija je močna na vseh prej
omenjenih ključnih področjih delovanja EU. Zelo pomembno je, da Slovenijo še naprej močno
vpenjamo v mednarodne tokove, jo držimo odprto, povezano in smelo."
Zakaj ne bi Slovenija naredila svojega "Marshallovega plana" in pričela intenzivno
graditi cest, železnic ... Na to temo smo izzvali ministra za infrastrukturo Vrtovca, prav
tako Mateja Lahovnika iz ekipe snovalcev protikriznih ukrepov. Gradbeništvo ima
multiplikacijske učinke na gospodarstvo.
"To pove vsaka teorija, a tudi mene zanima, zakaj se tako spotikamo pri ključnih projektih. Še
tiste, ki jih potrdimo, umažemo z nečednimi posli, kot na primer TEŠ 6."
Slovenija ima sistem, kjer pa se očitno da blokirati. Potem ko je bilo pri tretji osi izdano
gradbeno dovoljenje za začetek del na severnem odseku, je padla tožba civilne iniciative z
Dolenjskega. Tudi pritožbe gradbincev so železni repertoar - sami sebi nagajamo, leta pa
tečejo.
"Tu imamo očitno šibko točko v sistemu. Pritožbe morajo biti omogočene, dialog mora biti
prisoten, a sistem mora tudi podpreti logične in argumentirane pritožbe in pomagati pri iskanju
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

rešitev. To ni posebnost Slovenije, s podobnimi težavami sem se v času mandata srečevala v
številnih državah. Je pa povsod veljalo, da kjer je volja, je pot. Kjer pa volje ni, se vedno najde
primerna ovira, ki proces ustavlja oziroma ustavi. Tu smo še nezreli in ne prepoznamo
nadstrankarskih in nacionalnih interesov, predvsem pa ne razumemo, da imamo na dolgi rok
vsi od njih koristi, seveda če temeljijo na iskrenih potrebah."
Kako se bosta odpirala turizem in promet - turizem prvi utrpi posledice, ampak nekateri
pravijo, da se hitro pobere?
"Turizem bo letos doživel udarec, a si bo opomogel, bo pa trajalo nekaj let, da se bo začel
vračati masovni turizem, a v novi preobleki. To bo v veliki meri odvisno tudi od javnega
prometa, za katerega prve ocene kažejo, da bo trajalo do pet let, da se povrne v stare okvire."
Avstrija, močno turistična država, pravi, da bi odprla meje za Nemčijo oziroma tiste
države, ki se uspešno kosajo s krizo?
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"To bo še zanimivo ... Avstrija je bila vedno pragmatična in je poskrbela za svoje interese.
Prepričana sem, da bo tudi tokrat tako. Upam, da imamo tudi v Sloveniji svojo strategijo za
najpomembnejše trge. S podobno situacijo smo se soočili po osamosvojitveni vojni. Graditi bo
treba na zaupanju, tokrat tudi v lokalno politiko."

Žal mi je, da so teh nekaj tednov nekatere države, med njimi tudi
Slovenija, izkoristile za dodatna zadolževanja namesto za
prerazporeditve in stimulacijo vlaganj. To je zelo nepremišljena
poteza, sploh v luči pričakovane krize. Samo upam, da vlada ve,
kaj dela.
Vaš SMC je danes v vladi, je bila to dobra odločitev? Za Večer ste februarja dejali, da se
boste pozanimali, kakšno je stanje. "Mislim, da je stranka navkljub vsem izzivom
vendarle našla svoj profil in svojo vsebino. Želim si, da bi bila SMC ravno z vsebino tista
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

stranka, ki bi uspela ostale povezati in potegniti naprej", je vaš citat.
"Še vedno za tem stojim. Kot še vedno trdim, da je bila razpustitev vlade že v prvi polovici
mandata neodgovorno in nepotrebno dejanje. Politika je en sam dialog, pogajanje in iskanje
kompromisnih rešitev. V Sloveniji si želim, da bi nas končno začela zanimati vsebina. Ni še
bilo volitev, ki bi se dobile na vsebini. Vedno znova volimo osebnosti, ki nas vedno znova
razočarajo tudi zaradi previsokih pričakovanj, ki jim še sami ne moremo ustrezati. Če se
osredotočimo na vsebino, oblikujemo veliko več prostora za vključevanje zainteresiranih ljudi
v iskanje rešitev in ustvarjanje novih priložnosti na transparenten in profesionalen način.
Morda pa kdaj pridemo tudi do tega."
Potem ko so Šarca koalicijski partnerji najedali od znotraj, je obupal in odšel - tudi SMC,
ko jo je vodil Miro Cerar, je izražala nenehne težave s koalicijskimi partnerji. Je to usoda
sredinskih ali levosredinskih vlad – najprej sesujejo same sebe, nato pa se jim meša, ko
pride na oblast desnica?
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"Ne, to je usoda mlade demokracije, še ne izoblikovanih pravih politikov, ki bi razumeli
razsežnost političnih funkcij in zahtevnosti, ki jim jo ta prinaša, pa naj bo to glede znanja,
izkušenj ali razvitosti osebnosti kot celote, torej tudi čustvenega, duhovnega in socialnega
kapitala. Ključno poslanstvo politike je služiti narodu, da se čim bolj trajnostno in celostno
razvija in umešča v mednarodne tokove na osnovi ključnih družbenih vrednot."
Miro Cerar je iz SMC izstopil. Kako je z vašo ljubeznijo do stranke, odkar jo vodi
Zdravko Počivalšek?
"Ljubezen in stranka nimata veliko skupnega. Stranka je interes. Osebno nisem nikoli bila
zagovornica strank. Verjamem, da je to preživeta forma organiziranja, ki velikokrat skrbi le za
lastno preživetje. Zato pozdravljam dialog, kako razviti politični sistem brez strank. Ali smo na
to že pripravljeni? Nisem prepričana, smo pa zreli za pogovor o tem. Še vedno sem članica
stranke. Tiha. Ni v mojem značaju zapuščati vrste v kriznih časih."
Se boste aktivno vključili v politiko?
"V tem trenutku ne, po koncu mandata sem bila mesec dni v Braziliji, zdaj pa poskušam
pomagati, da bi pravico do varnosti v cestnem prometu spravili med človekove pravice na ravni
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

OZN, to je moj emocionalni projekt. Pomagam tudi podjetjem, da bi našla hitrejšo pot do
trajnostno vzdržne globalne strategije razvoja, razvijam pa tudi koncept ekocivilizacije, imamo
močno mednarodno mrežo. Vse to me je okupiralo in sem zadovoljna."
Kakšni so po vašem modeli gospodarske izmenjave v prihodnosti – ta vendarle temelji na
rasti in dobičku, kar prinaša napredek, a tudi velike razlike, okoljske posledice ...
"Težko je reči, kako hitro se bodo spremembe uveljavljale. A prepričana sem, da se bodo v
naslednjih 30 letih postavili novi temelji sodobne družbe. Redefiniral se bo odnos med
lokalnim in globalnim, med virtualnim in fizičnim, osebnim in družbenim, potrebnim in
zaželenim. Zdravje bo postalo ena od stalnih komponent političnih sistemov, vsaj delno se
bodo spremenile nakupovalne prioritete. Vrednote, kot so ljubezen, solidarnost, sočutje in
sodelovanje, bodo vstopile na novo, kakovostnejšo raven. Premiku zavesti, ki se je že zgodil,
bo sledil premik družbene in s tem tudi gospodarske ureditve. Mislim, da se bova imela o čem
pogovarjati tudi v prihodnje."
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Kako se osebno soočate z izolacijo?
"Izolacija se mi je zgodila v obdobju, ko sem potrebovala odmik od vsega, kar me je zaznamovalo v
preteklosti, da se pripravim na nov življenjski cikel. Mislim, da sem to dobro izkoristila. Ostal mi je
čas za družino, prijateljice in prijatelje, bila sem na voljo tistim, ki so iskali pomoč, spletla sem si nove
globalne mreže."
S katerim športom se ukvarjate te dni?
"Hodim, kolesarim, delam na vrtu."
Bi se strinjali z uporabo tehnologije sledenja okužb v medicinske namene?
"Odvisno, kaj pod tem pojmujete. Sem proti žigosanju ljudi."
Bo življenje na vasi po tej krizi še bolj cenjeno?
"Okrepilo se bo sodelovanje med mestom in vasjo."
Kako mladim pomagati prebroditi šok - najprej jih pritegnejo tehnologije, nato se družba zave,
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da njihova pretirana raba škodi, v času koronakrize pa so spet ena od rešitev?
"Vse bolj razumemo, kaj je dobra aplikacija, kakovostna virtualna rešitev. Po krizi bomo znali veliko
bolj učinkovito vzpostaviti ravnotežje med novimi tehnologijami in fizično prisotnostjo."
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(intervju) A. Vizjak: Za številne investitorje bodo postopki
krajši za devet mesecev
Čas branja: 4 min

0
27.04.2020 23:30

Do konca leta bomo spremenili vso okoljsko in prostorsko zakonodajo
in poenostavili številne postopke, napoveduje minister za okolje in
prostor Andrej Vizjak.
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BORUT HOČEVAR

»V Avstriji, na Češkem in Švedskem je meja za nevladne organizacije sto članov. Pri nas so
nevladne organizacije, ki zlahka izpolnjujejo pogoj 50 članov. Civilna iniciativa pa mora imeti
200 članov. Torej 50 članov ni pretirana zahteva,« ugotavlja minister Andrej Vizjak.
Foto: Jure Makovec
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Več iz teme:
okolje >

energetika >

Agencija Republike... >

Andrej Vizjak >

Hidroelektrarna Brežice >

Mura >

Z ministrom za okolje in prostor Andrejem Vizjakom smo govorili po njegovem
petkovem nastopu pred novinarji na Hidroelektrarni Brežice. Kaj je povedal tam,
smo povzeli v članku To je zakon, ki bo poenostavil naložbe in pomagal pri
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zagonu gospodarstva.
Skoraj vsak minister, ki je prevzel prostorsko-okoljski resor, je napovedal
poenostavitev postopkov. Kaj bo tokrat drugače?
Preprosto, na mizi so že konkretni predlogi. Prvič, prvi protikoronski zakon je
dopolnjen z desetimi členi, ki govorijo o poenostavitvi postopkov. Vlada je to že
sprejela.
Drugič, v javni objavi je uredba o spremembah uredbe o presoji vplivov na okolje. Z
njo bistveno zmanjšujemo število tistih projektov, za katere je potrebno opraviti tako
imenovani predhodni postopek. Predhodni postopek traja devet mesecev, v njem pa
se ugotovi, ali projekt potrebuje presojo vplivov na okolje ali ne. Še preden vložite
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zahtevo za gradbeno dovoljenje, vas napotijo na ARSO, kjer morate oddati vlogo za
prehodni postopek in potem čakate devet mesecev.
S predlogom uredbe smo za 60 odstotkov skrčili potrebne projekte za predhodni
postopek, kar pomeni, da smo marsikateremu investitorju za devet mesecev
poenostavili postopke. To je že narejeno in je v javni objavi na spletu.
Toda predhodni postopek je bil uveden z namenom, da skrajša nadaljnje
postopke.
Saj veste, da je pot v pekel tlakovana z dobrimi nameni.
Mar ne bo treba zaradi odprave predhodnega postopka treba večkrat
opraviti presojo vplivov na okolje?
Saj predhodnega postopka ne odpravljamo. Postopek ohranjamo, samo skrčimo
primere, za katere ga je treba izvesti. To je naredil na strokovnih osnovah ARSO in
reduciral tiste primere, za katere se je izkazalo, da v vseh predhodnih primerih nikoli
ni bilo potrebno opraviti presoje vplivov na okolje. V 97 odstotkih današnjih primerov
presoje vplivov na okolje ne bi bilo treba opraviti, zdaj pa ne bo treba opraviti niti
predhodnega postopka.
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Po vsebinski plati ni nič okrnjenega. Ko pridete s projektom, za katerega je potrebno
pridobiti gradbeno dovoljenje, projekt pa ima vplive na okolje, vam nosilci urejanja
prostora določijo pogoje, na primer odmik od potoka, varovanje podzemne vode in
drugo. To vse ostaja, vendar v fazi gradbenega dovoljenja. Govorim o veliki večini
projektov. Trije odstotki projektov bodo ponovili to vsebino v fazi gradbenega
dovoljenja, ne bo pa treba čakati devet mesecev po nepotrebnem.
Lahko opišete primer?
Tipičen primer je projekt sončne elektrarne na objektu Hidroelektrarne Brežice, o
katerem ste pisali. Po starem bi moral opraviti predhodni postopek, po novem pa ne.
Vsi debelo gledajo, zakaj bi morali za sončno elektrarno takšnega tipa opraviti presojo
vplivov na okolje.
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Primer smo opisali v člankih:
● Ne, fotovoltaike ne smete postaviti. Zakaj?
Ker je na drugi strani Save grad
● To je »kvaliteten pogled z avtoceste«, ki ga
fotovoltaika ne sme pokvariti
Katere druge ukrepe še pripravljate?
Še v prvi polovici leta bodo v javni objavi celotna prenova gradbene zakonodaje,
celotna prenova zakona o urejanju prostora in Zakona o varstvu okolja. Od sredine
leta do jeseni bo javna obravnava naštetih zakonov, jeseni pa pridejo v parlamentarni
postopek. Do konca leta bomo spremenili vso prostorsko in okoljsko zakonodajo.
Kaj se bo dogajalo na Muri?
Po vsej verjetnosti bomo prisluhnili stališču investitorja, da nadaljuje z umeščanjem
hidroelektrarn na Muri v prostor. Postopkovno plat je treba speljati do konca, da se
vidi, pod katerimi pogoji je projekt sprejemljiv ali ni sprejemljiv in potem sprejeti
odločitev, ali projekt bo ali ne bo. Najslabše je sredi ugotavljanja, ali je projekt

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

sprejemljiv, reči ne. Postopek moramo korektno speljati do konca. Žal mi je, da je
prejšnje vodstvo ministrstva ustavilo postopke priprave državnega prostorskega
načrta. Postopek je treba končati korektno do investitorja. Investitor že napoveduje
tožbe do države. Mislim, da se utemeljeno počuti, milo rečeno, naplahtanega. Nekdo
mu je dal koncesijo in sklenil koncesijsko pogodbo. Začeli so s pripravo državnih
prostorskih načrtov, potem pa se je država odločila, da tega ne bo nadaljevala. Treba
pa je pogledati, ali so projekti glede varstva okolja sprejemljivi. Če niso, jih ne bo, če
so, potem bodo.
Kaj pa lahko napoveste malim investitorjem, na primer tistim, ki gradijo
družinske hiše?
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Sleherni mnenjedajalec, ki daje mnenje za katerokoli stavbo, bo dal mnenje
obrazloženo, jasno in hitro. To bo napotek investitorju in projektantu. Postopke bomo
bistveno poenostavili in skrajšali. Razmišljamo tudi o različici, po kateri plačilo
komunalnega prispevka ne bo vezano na vlogo za gradbeno dovoljenje, ampak na
začetek gradnje. Po zakonodaji je treba začetek gradnje najaviti. Prav je, da ob
pridobivanju papirjev še ne plačaš tistega, kar boš potreboval, ko bo zgrajeno. Prav je,
da plačaš takrat, ko začneš graditi in ne takrat, ko pridobiš dovoljenje. Nekateri
projekti se ne zgodijo, dovoljenje dobite, a do investicije ne pride.
Načrtujemo tudi bistveno zmanjšanje potreb po pridobitvi uporabnega dovoljenja za
enostanovanjske hiše. Velikokrat je to nepotrebno birokratsko breme.
Rešitev je kar nekaj, vendar počakajmo na celovit sveženj. Pripravljamo ga intenzivno.
Do konca maja bodo pripravljene prve interne rešitve oziroma prvi interni zakon, ki
ga bomo še kakšen mesec pilili in ga potem dali v javno obravnavo.
Med predlogi sprememb je tudi zahteva, da imajo nevladne organizacije,
ki lahko zastopajo javni interes, vsaj 50 članov vsaj dve leti. Kako ste
prišli do takšne rešitve?
Osnovo za to rešitev sem dobil v študiji, ki jo je izvedel raziskovalni sektor državnega
zbora lani. V študiji so opravili mednarodno primerjavo vloge nevladnih organizacij v
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

okoljskih postopkih.
V Avstriji, na Češkem in Švedskem je meja sto. V postopke lahko vstopa nevladna
organizacija s sto člani. Nevladne organizacije so zadevo že sprožile pred evropskim
sodiščem, a so izgubile. Evropsko sodišče je povedalo, da lahko država določi prag, ki
pa ne sme biti postavljen previsoko, na primer, da bi bil pri nas prag pet tisoč članov
in nihče ne bi mogel preko.
Pri nas so nevladne organizacije, ki zlahka izpolnjujejo pogoj 50 članov. To ni velika
številka. Po naši oceni je to spodnja meja, ko lahko nekdo reče, da deluje v javnem
interesu, nekdo drug pa zastopa posamezne interese. V gradbenem zakonu že imamo
podobno rešitev, ki zahteva od civilne iniciative 200 članov, da lahko vstopi v
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postopek. Če pri civilni iniciativi velja prag 200 članov, za okoljske organizacije 50
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članov zagotovo ni pretirano.
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Poslanci DZ na izredni seji o drugem protikoronskem
paketu ukrepov
27.04.2020 07:36

DZ se bo v torek in sredo sestal na izredni seji, katere najpomembnejše točke se
nanašajo na ukrepanje ob epidemiji novega koronavirusa. Med drugim bo
potrjeval državna jamstva za likvidnostna posojila podjetij ter popravke > prvega
paketa interventnih ukrepov, ki velja od 11. aprila. O usmeritvah šolanja na daljavo
pa bo razpravljal pristojni odbor.
Na izredni seji DZ drugi protikoronski
paket ukrepov
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DZ se bo v torek in sredo sestal na izredni
seji, katere najpomembnejše točke se
nanašajo na ukrepanje ob epidemiji
novega koronavirusa. Med drugim bo
potrjeval državna jamstva za likvidnostna
posojila podjetij ter popravke prvega
paketa interventnih ukrepov, ki velja od 11.
aprila.
Predlog zakona o zagotovitvi dodatne
likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa predvideva
oblikovanje jamstvene sheme v višini dve milijardi evrov, s katero bo država jamčila za
posojila podjetij pri poslovnih bankah.
Pri posojilih mikro, majhnih in srednjih podjetij bo država jamčila do višine 80 odstotkov
glavnice, pri velikih podjetjih pa do 70 odstotkov glavnice. To bo veljalo za posojila z
ročnostjo do pet let, sklenjena med 12. marcem in 31. decembrom letos, namenjena pa
izključno financiranju osnovne dejavnosti podjetja.
Z novelo zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa in
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo pa se med drugim širi nabor
upravičencev do dodatkov za prizadete zaradi epidemije.
K enemu milijonu upravičencev do enkratnega solidarnostnega dodatka predlog novele
zakona dodaja še približno 220.000 novih, med njimi prejemnike starševskega dodatka,
rejnike in izredne študente. Poleg tega se bodo nekoliko omilili pogoji za subvencioniranje
nadomestil plač delavcev na čakanju ter pomoč samozaposlenim.
DZ bo ob tem obravnaval tudi novelo zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi,
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upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni
covid-19, po kateri bodo lahko sodišča in upravni organi strankam vročali odločbe v
nenujnih zadevah, vendar slednjim ne bo treba narediti ničesar. Znova bodo ob ustreznih
zaščitnih ukrepih možne tudi ustne obravnave v nenujnih zadevah.
Prihodnji teden je pričakovati tudi izredno sejo DZ, na kateri bi lahko obravnavali vladne
predloge sklepov o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o vseh treh
predlogih zakonov, povezanih z blaženjem posledic epidemije. O sklepih bi DZ lahko
odločal takoj po tistem, ko oz. če bo državni svet sporočil, da ne bo zahteval vetov na
omenjene zakone.
Odbor za izobraževanje o pomanjkljivih usmeritvah šolanja na daljavo
Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino bo v četrtek na zahtevo LMŠ razpravljal
o po njihovem mnenju pomanjkljivih usmeritvah organizacije vzgojno-izobraževalne
dejavnosti v času izobraževanja na daljavo in organiziranega varstva otrok.

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

Kot so izpostavili v zahtevi za sklic seje, sta glavna naloga in odgovornost ministrice za
izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec v času epidemije covida-19 skrb za izvedbo
okrnjenega učnega procesa.
V LMŠ zato predlagajo sklepe, s katerimi bi ministrstvo za izobraževanje pozvali, naj
prevzame odgovornost s pleč pedagoških delavcev in v tednu dni zainteresirano javnost
seznani z vsemi možnimi scenariji, povezanimi z načini nadaljevanja in zaključka šolskega
leta, učiteljem in profesorjem pa posreduje nedvoumna navodila glede njihovega dela ter
doseganja učnih ciljev.
Mandatno-volilna komisija o spremembah v sestavi preiskovalnih komisij
Mandatno-volilna komisija DZ bo v torek pred izredno sejo DZ obravnavala predlog
sprememb sestave in imenovanja članov ter vodstva štirih parlamentarnih preiskovalnih
komisij. To je potrebno tudi zaradi odhoda nekaterih poslancev, ki so vodili ali bili člani ali v
vodstvu komisij, v vladne vrste.
Med drugim bodo morali imenovati novo vodstvo komisije o ugotavljanju odgovornosti
nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z
medicinsko opremo in zdravstvenim materialom. Komisijo je vodila Jelka Godec, ki jo je
vlada imenovala za državno sekretarko v kabinetu predsednika vlade.
Prav tako je iz poslanskih klopi v kabinet predsednika vlade odšel Žan Mahnič (SDS), ki je
predsedoval preiskovalni komisiji o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi.
Tako bo DZ imenoval novega predsednika in tudi nekaj drugih članov v sestavi komisije.
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Časovnica dogajanja v parlamentu
TOREK, 28. 4.
8.30 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo obravnavali predloge sprememb
sklepov o sestavi in imenovanju članov preiskovalnih komisij DZ na programu otroške
kardiologije, o financiranju političnih strank, o ravnanju v DUTB in v zadevi Kangler
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=dt&uid=8F7B85651D573B56C12585540043F739
9.00 prvi dan izredne seje DZ bodo poslanci med drugim obravnavali predlog novele
zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami
za obvladovanje širjenja novega koronavirusa, predlog zakona o zagotovitvi dodatne
likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije koronavirusa, predlog novele
zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic za
državljane in gospodarstvo ter mandatno-volilne zadeve https://www.dzrs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=sej&uid=F8E5E5886D505D4FC12585520042C496
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SREDA, 29. 4.
9.00 nadaljevanje izredne seje DZ, na kateri bodo obravnavali predlog o spremembi
gradbenega zakona, predlog o dopolnitvah zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje
energetskega potenciala Spodnje Save, novele zakonov o vodah, energetskega zakona,
zakona o divjadi in lovstvu in zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi
prenamnožitve populacije podlubnikov ter predlog o dopolnitvah zakona o nadzoru državne
meje https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=sej&uid=F8E5E5886D505D4FC12585520042C496
ČETRTEK, 30. 4.
10.00 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri bodo na
zahtevo poslanske skupine LMŠ razpravljali o usmeritvah organizacije vzgojnoizobraževalne dejavnosti v času izobraževanja na daljavo in organiziranega varstva otrok v
tem šolskem letu https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=dt&uid=D212D9AF6C416536C125855400264E57

Ljubljana, 26. aprila (STA) -
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Poslanci DZ na izredni seji o drugem protikoronskem
paketu ukrepov
27.04.2020 07:36

DZ se bo v torek in sredo sestal na izredni seji, katere najpomembnejše točke se
nanašajo na ukrepanje ob epidemiji novega koronavirusa. Med drugim bo
potrjeval državna jamstva za likvidnostna posojila podjetij ter popravke > prvega
paketa interventnih ukrepov, ki velja od 11. aprila. O usmeritvah šolanja na daljavo
pa bo razpravljal pristojni odbor.
Na izredni seji DZ drugi protikoronski paket ukrepov
DZ se bo v torek in sredo sestal na izredni seji, katere najpomembnejše točke
se nanašajo na ukrepanje ob epidemiji novega koronavirusa. Med drugim bo
potrjeval državna jamstva za likvidnostna posojila podjetij ter popravke prvega paketa
interventnih ukrepov, ki velja od 11. aprila.
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Predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic
epidemije novega koronavirusa predvideva oblikovanje jamstvene sheme v višini dve
milijardi evrov, s katero bo država jamčila za posojila podjetij pri poslovnih bankah.
Pri posojilih mikro, majhnih in srednjih podjetij bo država jamčila do višine 80 odstotkov
glavnice, pri velikih podjetjih pa do 70 odstotkov glavnice. To bo veljalo za posojila z
ročnostjo do pet let, sklenjena med 12. marcem in 31. decembrom letos, namenjena pa
izključno financiranju osnovne dejavnosti podjetja.
Z novelo zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa in
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo pa se med drugim širi nabor
upravičencev do dodatkov za prizadete zaradi epidemije.
K enemu milijonu upravičencev do enkratnega solidarnostnega dodatka predlog novele
zakona dodaja še približno 220.000 novih, med njimi prejemnike starševskega dodatka,
rejnike in izredne študente. Poleg tega se bodo nekoliko omilili pogoji za subvencioniranje
nadomestil plač delavcev na čakanju ter pomoč samozaposlenim.
DZ bo ob tem obravnaval tudi novelo zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi,
upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni
covid-19, po kateri bodo lahko sodišča in upravni organi strankam vročali odločbe v
nenujnih zadevah, vendar slednjim ne bo treba narediti ničesar. Znova bodo ob ustreznih
zaščitnih ukrepih možne tudi ustne obravnave v nenujnih zadevah.
Prihodnji teden je pričakovati tudi izredno sejo DZ, na kateri bi lahko obravnavali vladne
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predloge sklepov o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o vseh treh
predlogih zakonov, povezanih z blaženjem posledic epidemije. O sklepih bi DZ lahko
odločal takoj po tistem, ko oz. če bo državni svet sporočil, da ne bo zahteval vetov na
omenjene zakone.
Odbor za izobraževanje o pomanjkljivih usmeritvah šolanja na daljavo
Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino bo v četrtek na zahtevo LMŠ razpravljal
o po njihovem mnenju pomanjkljivih usmeritvah organizacije vzgojno-izobraževalne
dejavnosti v času izobraževanja na daljavo in organiziranega varstva otrok.
Kot so izpostavili v zahtevi za sklic seje, sta glavna naloga in odgovornost ministrice za
izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec v času epidemije covida-19 skrb za izvedbo
okrnjenega učnega procesa.
V LMŠ zato predlagajo sklepe, s katerimi bi ministrstvo za izobraževanje pozvali, naj
prevzame odgovornost s pleč pedagoških delavcev in v tednu dni zainteresirano javnost
seznani z vsemi možnimi scenariji, povezanimi z načini nadaljevanja in zaključka šolskega
leta, učiteljem in profesorjem pa posreduje nedvoumna navodila glede njihovega dela ter
doseganja učnih ciljev.
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Mandatno-volilna komisija o spremembah v sestavi preiskovalnih komisij
Mandatno-volilna komisija DZ bo v torek pred izredno sejo DZ obravnavala predlog
sprememb sestave in imenovanja članov ter vodstva štirih parlamentarnih preiskovalnih
komisij. To je potrebno tudi zaradi odhoda nekaterih poslancev, ki so vodili ali bili člani ali v
vodstvu komisij, v vladne vrste.
Med drugim bodo morali imenovati novo vodstvo komisije o ugotavljanju odgovornosti
nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z
medicinsko opremo in zdravstvenim materialom. Komisijo je vodila Jelka Godec, ki jo je
vlada imenovala za državno sekretarko v kabinetu predsednika vlade.
Prav tako je iz poslanskih klopi v kabinet predsednika vlade odšel Žan Mahnič (SDS), ki je
predsedoval preiskovalni komisiji o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi.
Tako bo DZ imenoval novega predsednika in tudi nekaj drugih članov v sestavi komisije.
Časovnica dogajanja v parlamentu
TOREK, 28. 4.
8.30 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo obravnavali predloge sprememb
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sklepov o sestavi in imenovanju članov preiskovalnih komisij DZ na programu otroške
kardiologije, o financiranju političnih strank, o ravnanju v DUTB in v zadevi Kangler
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=dt&uid=8F7B85651D573B56C12585540043F739
9.00 prvi dan izredne seje DZ bodo poslanci med drugim obravnavali predlog novele
zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami
za obvladovanje širjenja novega koronavirusa, predlog zakona o zagotovitvi dodatne
likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije koronavirusa, predlog novele
zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic za
državljane in gospodarstvo ter mandatno-volilne zadeve https://www.dzrs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=sej&uid=F8E5E5886D505D4FC12585520042C496
SREDA, 29. 4.

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

9.00 nadaljevanje izredne seje DZ, na kateri bodo obravnavali predlog o spremembi
gradbenega zakona, predlog o dopolnitvah zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje
energetskega potenciala Spodnje Save, novele zakonov o vodah, energetskega zakona,
zakona o divjadi in lovstvu in zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi
prenamnožitve populacije podlubnikov ter predlog o dopolnitvah zakona o nadzoru državne
meje https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=sej&uid=F8E5E5886D505D4FC12585520042C496
ČETRTEK, 30. 4.
10.00 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri bodo na
zahtevo poslanske skupine LMŠ razpravljali o usmeritvah organizacije vzgojnoizobraževalne dejavnosti v času izobraževanja na daljavo in organiziranega varstva otrok v
tem šolskem letu https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=dt&uid=D212D9AF6C416536C125855400264E57

Ljubljana, 26. aprila (STA) -
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Pregled - novi koronavirus, 26. april
26.04.2020 21:46

Ljubljana, 26. aprila (STA) - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v
Sloveniji in svetu, v nedeljo, 26. aprila.
SLOVENIJA

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

LJUBLJANA - Po vladnih podatkih so v soboto ob 794 opravljenih testih potrdili osem novih
koronavirusnih okužb, od tega eno v sklopu vseslovenske raziskave razširjenosti covida-19.
Ena oseba s covidom-19 je v soboto umrla, skupno število umrlih je zdaj 82.
Hospitaliziranih je bilo v soboto 80 bolnikov s to boleznijo oz. trije več kot v petek,
zdravljenje na oddelku za intenzivno nego pa je v soboto potrebovalo 23 oseb. Porast so v
soboto zabeležili v treh občinah, še naprej pa število občin s potrjenimi primeri ostaja 153.
Doslej so v Sloveniji opravili skupno 48.973 testov, pri tem pa so potrdili 1396 okužb z
novim koronavirusom.
LJUBLJANA - V okviru vseslovenske raziskave so odkrili prvi na novo odkriti aktivni primer
okužbe z novim koronavirusom, in sicer v vzorcu preiskovanca iz Severovzhodne Slovenije,
je sporočil predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec. Kot je za
STA pojasnil Milan Krek z NIJZ, so ga epidemiologi že obiskali in poiskali tudi stike ter jim
svetovali izolacijo. Povabilu k sodelovanju v raziskavi se je sicer po podatkih do 20.45 od
3000 povabljenih odzvalo 1320 oseb, odvzeli pa so 1178 vzorcev, kažejo podatki s spletne
strani raziskave.
LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor je v oddaji Politično na Televiziji Slovenija
obžaloval, da je prišlo do razkritij o dobavah mask, ker je to po njegovih besedah vrglo
senco na sicer odlično ravnanje vlade in DZ. Kot je pojasnil v oddaji Politično na Televiziji
Slovenija, se glede domnevnih nepravilnosti pri nakupih zaščitne opreme zanaša na
neodvisno preiskavo ustanov politične in pravne države.
LJUBLJANA - Ukrepi, ki jih je za preprečevanje širjenja novega koronavirusa sprejela
vlada, se zdijo ustrezni 57,7 odstotka vprašanim, 31,1 odstotka vprašanim se zdijo vladni
ukrepi prestrogi, 8,1 odstotka vprašanim pa premalo strogi, kažejo podatki javnomnenjske
raziskave, ki jo je za POP TV izvedla družba Mediana. Da se ukrepi ustrezno sproščajo,
meni 52,5 odstotka vprašanih. 27,4 odstotka jih meni, da se sproščajo prepočasi, 16,2
odstotka pa, da se prehitro. Vladni govorec Jelko Kacin je medtem za Televizijo Slovenija
dejal, da bi lahko odločitev o večjem sproščanju ukrepov sprejeli okoli 12. maja.
LJUBLJANA - Trije pripadniki Slovenske vojske (SV), ki so se okužili z novim
koronavirusom, so se s Kosova, kjer delujejo v okviru Natove misije Kfor, popoldne vrnili v
domovino. Vojake so prepeljali na ljubljansko infekcijsko kliniko. Njihovo zdravstveno stanje
je sicer dobro, nadaljnje zdravljenje pa bo odvisno od zdravniške ocene. Kot je na Twitterju
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pojasnil obrambni minister Matej Tonin, so na prošnjo ministrstva za zunanje zadeve v
domovino skupaj z vojaki prepeljali še eno državljanko Slovenije, ki se dlje časa ni mogla
vrniti v Slovenijo.
RADOVLJICA - V radovljiškem domu starostnikov so v soboto potrdili prvi primer okužbe z
novim koronavirusom. Okužbo so odkrili pri stanovalki doma, ki je že na zdravljenju v
bolnišnici na Golniku. Po potrditvi okužbe so testirali tudi sostanovalke okužene in vse
zaposlene v domu. Vsi testi pa so negativni, so danes objavili na spletni strani Občine
Radovljica.
LJUBLJANA - Po podatkih GPU so policisti v soboto izdali 127 opozoril zaradi kršitev
odloka o prepovedi gibanja in zbiranja ter 163 predlogov zdravstvenemu inšpektoratu, kar
je manj kot preteklo soboto, ko so izdali 171 opozoril in 221 predlogov zaznanih kršitev.
Skupno so sicer po podatkih GPU policisti v dneh veljavnosti odloka, torej od 30. marca,
izrekli 4620 opozoril, v 5745 primerih pa so predlog odstopili inšpektoratu.
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RAVNE NA KOROŠKEM - Na Koroškem se je brezposelnost marca letos v primerjavi z
marcem lani povečala za 15,2 odstotka, največ v okviru urada za delo Ravne na Koroškem,
in sicer za 17,9 odstotka. V zadnjem obdobju je največ na novo brezposelnih s področij
gostinstva, poslovnih dejavnosti, gradbeništva, trgovine in drugih dejavnosti. Konec marca
je bilo na štirih koroških uradih za delo registriranih 2586 brezposelnih oseb, kar je 342
oseb oz. za 15,2 odstotka več kot marca lani. Za primerjavo, v Sloveniji se je v tem obdobju
brezposelnost medletno povečala za 1,7 odstotka.
KRANJ - Podobno kot drugod po državi se v času epidemije novega koronavirusa tudi na
Gorenjskem povečuje število brezposelnih. V marcu se je število novih prijav na zavod v
primerjavi z enakim obdobjem lani skoraj podvojilo, ta mesec pa je število še večje. Največji
porast brezposelnih se je zgodil v panogi turizma, še zlasti v gostinstvu. Marca je bilo na
območju Gorenjske v evidenci brezposelnih 5340 oseb, kar je 161 oseb več kot mesec
pred tem in skoraj 400 več kot v enakem obdobju lani.
LJUBLJANA - Potem ko so kmetijski pridelovalci zaradi epidemije koronavirusa letos
večinoma ostali brez tuje delovne sile, odgovorne institucije beležijo več povpraševanja po
slovenskih sezonskih delavcih kot v preteklosti. Na pomoč kmetom se je doslej javilo okoli
570 ljudi, predvsem čakajočih na delo, a bodo samo v hmeljarstvu kmalu rabili do 1000
oseb.
LJUBLJANA - Na praznični ponedeljek bo vrata spet odprl ljubljanski živalski vrt, za zdaj le
za prebivalce Ljubljane, ki se bodo zaenkrat lahko gibali le na zunanjih površinah. V
živalskem vrtu zagotavljajo, da so ogled prilagodili tako, da bo varen za obiskovalce,
zaposlene in živali. Psi v živalski vrt za zdaj nimajo vstopa.
MARIBOR - Na Univerzi v Mariboru po enem mesecu študija na daljavo ocenjujejo, da ta
poteka uspešno, za kar gre zahvala tako profesorjem kot študentom, ki se v velikem številu
odgovorno in zavzeto udeležujejo pedagoškega procesa na daljavo. Obenem ugotavljajo,
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da je takšno šolanje mogoče izboljšati, zato bodo v prihodnje temu namenili več pozornosti.
SVET
MADRID - V Španiji so prvič po šestih tednih dovolili otrokom, mlajšim od 14 let, da lahko
zapustijo stanovanja v spremstvu staršev, kar je bil za mnoge poseben dogodek. Premier
Pedro Sanchez je v soboto napovedal, da bodo od naslednjega konca tedna tudi ostali
državljani lahko zapustili stanovanja za razgibavanje na prostem in za sprehode. V Španiji
je v zadnjem dnevu zaradi koronavirusne bolezni 19 umrlo 288 ljudi, kar je najmanjše
število mrtvih v enem dnevu od 20. marca.

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

RIM - Italijanski premier Giuseppe Conte je potrdil načrte za rahljanje omejitve gibanja od 4.
maja. Kot je dejal v pogovoru za časnik La Repubblica, ne morejo več podaljševati
karantenskih ukrepov, saj bi ti povzročili preveliko škodo gospodarstvu. Obenem je priznal,
da zaenkrat še ne morejo popolnoma odpraviti omejitve gibanja, preverjajo pa rahljanje
trenutnih strogih ukrepov. Glede šol je premier povedal, da jih bodo spet odprli šele
septembra.
PARIZ - V Franciji je število smrti zaradi koronavirusne bolezni 19 pomembno upadlo, so
sporočile zdravstvene oblasti. V zadnjih 24 urah so zabeležili le 242 smrti zaradi covida-19.
Skupno je sicer novi koronavirus v Franciji zahteval 22.856 življenj. Število okuženih se je
medtem povzpelo za 461 primerov na 124.575, je sporočilo francosko zdravstveno
ministrstvo. Francoske oblasti se medtem pripravljajo na postopno sproščanje omejevalnih
ukrepov za zajezitev širjenja virusa. To naj bi se v Franciji začelo s 11. majem, premier
Edouard Philippe pa naj bi podrobnosti načrta v torek predstavil v Narodni skupščini.
BERLIN - V Nemčiji si želijo čim prej zagnati aplikacijo za sledenje, ki naj bi uporabnika
opozorila, da je bil v stiku z okuženim z novim koronavirusom. Obenem pa si želijo, da bi
delovala ob močni podpori javnosti in civilne družbe. Zato naj bi si nemška vlada sedaj tudi
premislila in v skladu s pozivi javnosti podprla decentralizirano programsko opremo, ki bi
dopuščala, da se podatki uporabnikov shranjujejo na lastnih napravah, ne na osrednjem
strežniku. To sta v skupni izjavi sporočila nemški minister za zdravje Jens Spahn in vodja
kabineta nemške kanclerke Helge Braun.
WASHINGTON - V ZDA so v soboto znova zabeležili močan porast števila smrti zaradi
novega koronavirusa. Kot je sinoči sporočila Univerza Johnsa Hopkinsa, so v zadnjih 24
urah zabeležili 2494 smrtnih primerov, medtem ko so jih v petek skoraj polovico manj 1258. To je bila tudi najnižja številka v zadnjih skoraj treh tednih. ZDA so sicer najhuje
prizadeta država v pandemiji koronavirusa sars-cov-2. Skupaj so v državi zabeležili 53.511
smrti zaradi covida-19. Skoraj milijon - 936.293 ljudi pa je potrjeno okuženih, je še sporočila
univerza iz Baltimorja.
MELBOURNE - Avstralija je kljub opozorilom glede varovanja osebnih podatkov zagnala
aplikacijo za sledenje, ki naj bi uporabnika opozorila, da je bil v stiku z okuženim z novim
koronavirusom. Minister za zdravje Greg Hunt je zagotovil, da je aplikacija varna.
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PEKING - Kitajske oblasti so zasegle več kot 89 milijonov zaščitnih mask neustrezne
kakovosti, so sporočili v Pekingu. Kitajski inšpektorji so pregledali skoraj 16 milijonov
podjetij, v katerih izdelujejo zaščitno medicinsko opremo, da bi tako zmanjšali število
pritožb, ki letijo na Kitajsko kot glavno izvoznico teh artiklov.
LIMA - V Peruju je zaradi okužbe z novim koronavirusom umrlo 17 policistov, še okoli 1300
pa je okuženih. Okužili naj bi se med izvajanjem omejevalnih ukrepov za zajezitev
epidemije v državi, ko so morali intervenirati pri ljudeh, ki kršijo omejevalne ukrepe za
zajezitev koronavirusa, je povedal notranji minister Gaston Rodrigez.
ŽENEVA - Pandemija koronavirusa resno ogroža proizvodnjo in storitve, posledično pa
delovna mesta po vsem svetu. Posebej sta na udaru turizem in avtomobilska industrija, so
opozorili v Mednarodni organizaciji dela. Turizem bi se lahko skrčil do 70 odstotkov, v
avtomobilski industriji pa bi lahko samo v EU delo izgubilo 1,1 milijona ljudi.
ŠPORT
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SPIELBERG - V elitnem avtomobilističnem tekmovanju formuli 1 upajo, da bodo sezono
svetovnega prvenstva, ki jo je prizadela pandemija novega koronavirusa, začeli 5. julija v
Avstriji na dirkališču Red Bull Ring. Prvih devet dirk sezone je bilo odpovedanih ali
prestavljenih. V F1 vseeno upajo, da bodo izpeljali 18 dirk v tej sezoni.
ZAGREB - Hrvaška odbojkarska zveza je zaradi pandemije novega koronavirusa pred
dobrim mesecem prekinila državno prvenstvo in za za prvaka razglasila Mladost Kaštela pri
moških in Mladost Zagreb pri ženskah. A kluba prvaka nista bila dolgo časa, saj se je zveza
zdaj premislila, preklicala odločitev in izrazila upanje, da bodo prvaka dobili na igrišču.
Vprašanje pa je, v kakšnih sestavah bi ekipe lahko dokončali prvenstvo. Tuji igralci in
igralke so klube že zapustili, tudi nekaterim domačim igralcem so že potekle pogodbe.
DUŠANBE - Zaradi epidemije Covida-19 se je ustavila še ena od nogometnih lig. V
Tadžikistanu bodo danes odigrali še zadnje tekme četrtega kroga, nato pa zaradi
poslabšanja razmer v zvezi z epidemijo, tekmovanje prekinili, kot pravijo, najmanj do 10.
maja. V svetu so trenutno aktivne le še štiri nogometne lige, nogomet še igrajo v Belorusiji,
Turkmenistanu, Nikaragvi in Burundiju, poroča dpa.
LOS ANGELES - Od 1. maja bo ekipam severnoameriške košarkarske lige NBA dovoljeno
odprtje dvoran za posamične treninge, a to velja le za klube, ki se nahajajo v zveznih
državah z omiljenimi merami ukrepov proti širjenju epidemije novega koronavirusa. NBA je
o tem klube obvestila v soboto, hkrati pa poudarila, da odprtje dvoran za treninge še ne
pomeni skorajšnjega nadaljevanja lige.
LIVERPOOL - Nogometaš Evertona, Moise Kean, je naslednji v vrsti otoških športnikov, ki
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so v času epidemije novega koronavirusa kršili pravila karantene. Temnopolti Italijan, ki je
lani poleti za 24 milijonov evrov v Everton prišel iz Juventusa, je priredil zabavo, goste
posnel, posnetke pa objavil na socialnih omrežjih.
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1.700 evrov neto letnega regresa v Salonit Anhovo
Uredništvo
Pixabay

27 aprila, 2020

27. aprila, 2020
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Slovenija
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OGLAS
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OGLAS

V družbi Salonit Anhovo so napovedali, da bodo svoje zaposlene nagradili z regresom
za letni dopust v višini 1.700 evrov neto.

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

Salonit Anhovo je največji zaposlovalec v Goriški regiji ter sodi med deset najsodobnejših
cementarn v Evropi. Spadajo med največje slovenske izvoznike, vsaka druga stavba v
Sloveniji pa vsebuje gradbeni material, ki ga pridelajo prav v Anhovem.

OGLAS
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OGLAS
Predsednik uprave Salonit Anhovo Julijan Fortunat, je ob napovedi izplačila regresa povedal,
da se “uprava družbe iskreno zahvaljuje vsakemu izmed zaposlenih, ki opravljajo več kot
odlično delo in so bistveni del zgodbe o uspehu cementarne v Anhovem. Z dobro organizacijo
in spoštovanjem ukrepov smo poskrbeli za oskrbo kupcev s cementom tudi v času epidemije.
S tem smo prispevali tudi k ohranjanju delovnih mest – ne samo v skupini Salonit, ampak v
celotnem gradbeništvu. Še posebej sem ponosen, da smo ob vsej tej zahtevnosti dela v novih
razmerah pomagali tudi skupnosti z lastno izdelavo zaščitnih mask in razkuževanjem
bankomatov v Občini Kanal ob Soči.”
VIR: maribor24.si
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