Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 28. 10. 2020
Število objav: 16
Internet: 10
Radio: 1
Tisk: 5
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 16
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

Znajdi se sam

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 10. 2020

Avtor

Gregor Prebil

Teme

Gradbeništvo, graditev

...sive lase. Če ni gradbenih dovoljenj, ne moremo graditi, so nam zatrjevali gradbeniki, ki so sicer lahko nadaljevali z
začetimi projekti, ne pa novimi. Gradbeništvo je eden od glavnih stebrov gospodarstva. Če imajo delo gradbeniki, ga
bodo imeli tudi drugi, pravijo. In te so tudi v drugem valu na srečo številnih,...

Naslov

Zakon, ki iz boja za 5G izloča Huawei

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 10. 2020

Avtor

Nejc Gole

Teme

Gradbeništvo, graditev

...komunikacijah, ki so ga pripravili na ministrstvu za javno upravo (MJU). Zakon je novi korak vlade k temu, da bi
kitajskemu Huaweiu preprečili sodelovanje pri gradnji omrežja 5G. Slovenija je z ZDA namreč že podpisala skupno
izjavo o varnosti omrežij 5G. Ta je usmerjena predvsem proti kitajskemu gigantu, čeprav o njem...

Naslov

Nezgoda pri delu podjetje lahko spravi na kolena

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 10. 2020

Avtor

Milka Bizovičar

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...zavedajo obsega in resnosti posledic, ki lahko nastanejo zaradi nenamerno narejene strokovne napake ali
nenamerne opustitve katerega od varnostnih ukrepov. Gradbeni zakon predpisuje minimalno zavarovalno vsoto,
vendar škode lahko precej presegajo 50.000 evrov. Odškodnine lahko ogrozijo nadaljnje poslovanje podjetja.
Izvajalci...

Naslov

Skupina za civilni nadzor načrtovanega sosežiga odpadkov v Tešu izpostavlja
nepredvidene vplive na okolje in zdravje

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 27. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...tako pričakuje, da v Tešu pristopijo k spremembi prostorske dokumentacije in gradbenega dovoljenja za poseg ter k
celoviti presoji vplivov na okolje, saj gradnja šestega bloka termoelektrarne ni predvidevala sosežiga odpadkov.
Načrtovanje projekta in iskanje soglasij tako ne sme iskati bližnjic, saj sta najpomembnejša...

Naslov

Delo na domu je lahko tudi bolj stresno in obremenjujoče

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 27. 10. 2020

Avtor

Tanja Fajnik Milakovič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zavarovalničarji, informatiki. Skratka, kjer je to le mogoče, se delo organizira od doma. So pa tudi gospodarske
panoge, kjer to ni mogoče. Denimo v trgovini, gradbeništvu, proizvodnji, logistiki, zdravstvu. Takšna oblika dela ima
številne prednosti, a tudi pomanjkljivosti. Kot pravita profesorici, ena dela na srednji šoli,...
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Naslov

Drugi tir Divača–Koper: sedem (večinoma kitajskih) revizijskih zahtevkov

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 10. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Drugi tir Divača–Koper: sedem (večinoma kitajskih) revizijskih zahtevkov 2TDK je na svojo odločitev, da iz igre za
gradnjo drugega tira izloči vsa kitajska podjetja, prejel kar sedem revizijskih zahtevkov. Domnevamo lahko, da so
zahtevke vložila domala vsa izločena kitajska...

Naslov

Župan ima po novem omejene pristojnosti

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 10. 2020

Avtor

Klančič Alenka Ožbot

Teme

Gradbeništvo, graditev

...jih dobili s projektom Grevislin, v okviru katerega bodo urejali brežini pri jezu v Renčah. Začetek del naj bi se zaradi
epidemije zamaknil. Kot tudi gradnja kanalizacije in vodovoda v občini. Pokrpali pa bodo določene ceste, nekje uredili
meteorno kanalizacijo, drugod končali vodovod, oziroma vsaj po odcepih...

Naslov

Sedem se jih je pritožilo na odločitev, da niso sposobni sodelovati pri gradnji drugega tira.
Spet zamuda?

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 27. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Sedem se jih je pritožilo na odločitev, da niso sposobni sodelovati pri gradnji drugega tira. Spet zamuda? 1 9 min
Državna projektna družba za gradnjo tira med Koprom in Divačo 2TDK je na odločitev o priznanju sposobnosti za
sodelovanje v drugi fazi javnih naročil za gradnjo...

Naslov

Kljub koronakrizi bo tudi v prihodnjem letu primanjkovalo kadra

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 10. 2020

Avtor

Lana Dakič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...oziroma iskalcev zaposlitve ...). Pri večini poklicev prevladuje razlog, da kadra ni. Da kader ni dovolj usposobljen,
ugotavljajo pri poklicih, kot so inženirji strojništva, strokovnjaki za računovodstvo, revizijo, gradbeni nadzorniki,
mehaniki in serviserji strojev in podobno. Delovne razmere pa so glavni razlog...

Naslov

Na dražbo nedokončana stanovanjska soseska pod Šmarno goro

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 27. 10. 2020

Avtor

Aleš Perčič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...nakup zbira do 16. novembra. Predsednik sveta četrtne skupnosti Šmarna gora Primož Burgar si želi, da bi se čim
prej našel kupec, ki bi dokončal začeto gradnjo na tem območju. »Trenutno objekti kazijo okolico, poleg tega pa so še
nevarni,« pravi Burgar. Stanovanjska soseska Smartno pod Smarno goro, Agrostroj,...
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Naslov

Sedem pritožnikov na odločitev uprave 2TDK

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 28. 10. 2020

Avtor

Boris Šuligoj

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 308 cm2

...avstrijsko Ljubljana - Kako hitro bo uspelo državni revizijski komisiji odločiti o novih pritožbah glede usposobljenosti
gradnje drugega tira, to je zdaj spet najpomembnejše vprašanje v sagi o gradnji tira med Divačo in Koprom. Družba
2TDK je na svojo odločitev o priznanju sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi javnih...

Naslov

Omejitev nabora izvajalcev za 2. tir dodatno zamika graditev

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Dogodki in odmevi; 27. 10. 2020

Avtor

Alenka Terlep

Teme

Gradbeništvo, graditev

15:43

Trajanje: 3 min

...revizijska komisija, ki bi lahko razpis za 2. tir celo razveljavila. Težko bo razložiti kako lahko nekomu vzameš
sposobnost potem, ko si mu jo že priznal. Se gradnja 2. tira spet odmika? Najbrž bomo potrebovali dobre pravnike. ...

Naslov

Novi nadzornik HSE v konfliktu interesov

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 10. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 561 cm2

...novim investicijskim obdobjem: v naslednjih desetih ali dvajsetih letih bo zgradil vsaj deset hidroelektrarn na srednji
Savi. Ker je bila družba C&G pri gradnji hidroelektrarne Blanca pred slabimi petnajstimi leti denimo ena izmed glavnih
dobaviteljic elektro opreme, dodatno opremo za to hidroelektrarno pa je dobavljala...

Naslov

Drugi tir zasulo sedem pritožb gradbincev

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Naslovna stran; 28. 10. 2020

Avtor

Katja Glešič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 1

Površina: 254 cm2

...2TDK, ki je z novo upravo pod vodstvom Pavla Hevke spremenila odločitev prejšnje upravi in izločila že izbranega
kitajskega gradbinca CCCC, sposobnost gradnje drugega tira pa priznala štirim gradbincem, je na to svojo odločitev
prejela sedem revizijskih zahtevkov. Na 2TDK včeraj niso izdali, kdo so pritožniki,...

Naslov

Drugi tir zasule pritožbe gradbincev

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 10. 2020

Avtor

Katja Glešič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 478 cm2

...bo veliko dela za Državno revizijsko komisijo Drugi tir zasule pritožbe gradbincev Družba 2TDK, ki je z novo upravo
pod vodstvom Pavla Hevke sposobnost gradnje drugega tira priznala štirim gradbincem, že izbrani kitajski CCCC pa
sredi postopka izločila, je na svojo odločitev prejela sedem revizijskih zahtevkov....
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Naslov

Stanovanja namesto karabinjerske vojašnice

Medij

Primorski dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Goriška; 27. 10. 2020

Avtor

D. R.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 12

Površina: 375 cm2

...popolnoma zaraslo dvorišče, s sten je odpadel omet, mah je zatem prekril opekaste zidove. Za porušenje poslopja je
poskrbelo podjetje za stanovanjske gradnje Ater, ki bo na mestu nekdanje karabinjerske vojašnice zgradilo
stanovanjsko hišo z desetimi stanovanji. Podjetje Ater bo potrebna finančna sredstva - 2.400.000...
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Znajdi se sam

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

AVTOR KOLUMNE JE

Gregor Prebil

PIKIST

Kako naj povprečni Slovenec, ki si enkrat nad dan
v času poročil ob 19. uri vzame čas za informiranje,
znajde v konfuznem podajanju informacij, med
katerimi ne znajo razbirati niti tisti, ki odločajo o
6
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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!

tem, kaj bo zaprto in kaj ne, ali pa se ne znajo
zmeniti med seboj.

SAŠA DESPOT

Zdi se, da res nihče ne več več, kdo pije in kdo plača. Maske na
prostem so obvezne, a nanje pozabljajo tudi tisti, ki bi morali biti
prvi zgled (Krek), ministri po testiranjih na koronavirus zavijejo še
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v lepotilne salone. Konfuzno za nekoga, ki se drži pravil, saj je
tudi od tega odvisno njegovo preživetje.
Danes je zmeda še veliko večja kot je bila ob prvem valu, to
pomlad. Takrat so, brez, da bi pomislili na posledice, ustavili
gospodarstvo. To je povzročilo nemalo težav, na primer tistim, ki
gradijo hiše. Upravne enote so zaprle svoja vrata, do gradbenih
dovoljenj ni bilo mogoče priti. Brez tega ni bilo odobrenega
kredita. Veliko ljudi je dobilo sive lase. Če ni gradbenih dovoljenj,

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

ne moremo graditi, so nam zatrjevali gradbeniki, ki so sicer lahko
nadaljevali z začetimi projekti, ne pa novimi.
KOMENTAR

Pogačar je imel vso pravico napasti, kot Tepeš
pred leti
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PROFIMEDIA

Gradbeništvo je eden od glavnih stebrov gospodarstva. Če imajo
delo gradbeniki, ga bodo imeli tudi drugi, pravijo.
In te so tudi v drugem valu na srečo številnih, ki gradijo hiše in teh
ni malo, oblasti pustile pri miru. Projekti morajo iti naprej. Vseeno
pa se zdi, da so na ministrstvih pozabili mnoge druge panoge, ali
pa se zgolj ne morejo sporazumeti, ali pa napenjajo mišice
(gospodarstvo-zdravstvo-infrastruktura). Kako naj si razlagam, da
9
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vulkanizerji lahko delajo, tudi mehaniki, trgovine z avtodeli, pa so
zaprte? Ker na Žurnal24 prirejamo izbor za Mehanika leta, so se
na nas obrnili nekateri samostojni mehaniki, ki bodo morali zdaj
očitno namesto specializiranih medijev za avtomehaniko
spremljati uradni list, da bodo vedeli, ali bodo sploh lahko še šli
po material za servisiranje vozil v trgovino in tudi, ali so sploh
odprti, ali bo na njihova vrata potrkal inšpektor. Tudi na drugi
strani dobavitelji ne vedo, ali so lahko odprti ali ne.

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

KOMENTAR

Zato pisunčki in režimski plačanci o vsem tem
molčimo

Pri sprejemanju zadnjega odloka so namreč v uradnem
listu pozabili kakorkoli omeniti prodajalne z blagom za popravilo
vozil in strojev... Ampak, če dovolijo delo servisnim delavnicam,
potem praktično ni dvoma, da so lahko odprte tudi prodajalne,
sem si mislil. Verjetno bodo morali popraviti odlok, samo Kacinu
mora kakšna žarnica prej pregoreti, ali pa jih mora nekdo
spomniti. Vmes so se očitno nekateri znašli sami in svoje
prodajalne preuredili v drive-in prevzeme. In to je, kakor smo
izvedeli novinarji, dovoljeno tudi za trgovine z avto deli, ki
poslujejo s fizičnimi osebami. Torej v drive-in fizični kupci ne
10
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bomo hodili več le po hrano, ampak po vso robo, če jo bomo prej

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

naročili po spletu in plačali po spletu.

ANŽE PETKO VŠEK

Enako v temi tavajo v šolah vožnje. Še več, ker se je ceh
inštruktorjev v šolah vožnje zganil in na lastno pest poizvedoval,
ali lahko delajo, naj bi jih v kratkem na hitro zaprli. Če bi bili tiho,
bi morda lahko delali še naprej. Neuradno naj se namreč ob 800
inštruktorjih varne vožnje na delovnem mestu do zdaj ni okužil še
11
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nihče, kar pomeni, da je možno s preventivnimi ukrepi izvajati tudi
to delo.
Ker delam v medijih, so me v zadnjih tednih klicali frizerka,
mehanik, trgovec, inštruktor vožnje. Vsi so tavali v temi, kaj lahko
in kaj ne. Kdaj se zapirajo, ali se sploh zapirajo? Prijatelj mi je
rekel, da je ena od trgovin s pohištvom normalno odprta, spet
druga, kjer bi moral prevzeti sedežno garnituro, je imela zaprta
vrata.

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

Gospod Janša, jaz sem ovca, a ne naivna
Upam, da so na ministrstvih na določene le pozabili in
bodo v nadaljevanju hitro posodobili sezname delujočih in
nedelujočih dejavnosti, ki morajo biti bolj transparentni in
usklajeni. Na njihove odločitve so vezane tudi zaloge podjetij, ki
so pogosto lahko vzrok, da mora nekdo zapreti podjetje.
Ne sme pa imeti nekdo boljše pogajalske pozicije. Zanimivo mi je
bilo, ko je direktor enega največjih nakupovalnih centrov po
televiziji govoril, da bo tudi po zadnjem vladnem odloku v
nakupovalnih centrih odprtih okoli tretjina trgovin. Direktor
trgovine z otroško opremo, kjer prodajajo tudi mleko za dojenčke,
12
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se je spraševal, kako lahko v sosednji prodajalni normalno
prodajajo hrano za ptiče, sami pa imajo trgovino, kjer prodajajo

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

mleko za dojenčke, zaprto.

SAŠA DESPOT
KOMENTAR

Covid-19: S topom streljamo na zajca
Vmes pa lahko v dvorani igramo badminton, tenis, pa še
kaj. Ne smemo pa v trgovino po novo žarnico za žaromet, ki je
13
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bistvenega pomena za varno vožnjo, sploh zdaj, ko se veliko ljudi
iz službe vrača po mraku. Če seveda lokalna trgovina ne bo
organizirala drive-in prevzema in spletne prodaje in bo kupec to
plačal vnaprej. Če sploh zna plačati preko spleta. Do takrat pa se

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

bo vozil s pregoreno žarnico.
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Zakon, ki iz boja za 5G izloča Huawei
delo.si/gospodarstvo/novice/zakon-ki-iz-boja-za-5g-izloca-huawei

Ljubljana – Vlada pripravlja zakon, s katerim bi iz igre za dobavo opreme za tehnologijo 5G lahko izločila
kitajski Huawei. Predlog novega zakona o elektronskih komunikacijah namreč predvideva, da morajo
operaterji pred izbiro dobavitelja upoštevati usmeritve vlade glede nacionalne varnosti ter za izbiro
dobavitelja zunaj Evropske unije dobiti soglasje vlade.
Konec meseca se konča javna obravnava novega zakona o elektronskih komunikacijah, ki so ga pripravili
na ministrstvu za javno upravo (MJU). Zakon je novi korak vlade k temu, da bi kitajskemu Huaweiu
preprečili sodelovanje pri gradnji omrežja 5G. Slovenija je z ZDA namreč že podpisala skupno izjavo o
varnosti omrežij 5G. Ta je usmerjena predvsem proti kitajskemu gigantu, čeprav o njem ne govori izrecno.
Prav tako izrecno o tem podjetju ne govori predlog zakona o elektronskih komunikacijah, a ugotoviti je, da
vlada z njim vzpostavlja orodje, da bi predvsem Huaweiu in tudi drugim neevropskim dobaviteljem lahko
preprečila dobavo opreme za 5G slovenskim operaterjem. Predvsem če bo vlada Huawei označila za
dobavitelja z visokim tveganjem.
Huawei ne sprejema nalepke rizičnosti
Na MJU na vprašanje, ali je namen teh določb preprečiti sodelovanje Huaweiu pri
gradnji omrežja 5G, ne odgovarjajo neposredno. Namen je krepitev varnosti v
omrežjih nove generacije v duhu evropskih orodij za kibernetsko varnost
tehnologije 5G, pravijo.

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

Sporni 112. člen
Predlog zakona v 112. členu operaterjem mobilnih komunikacijskih omrežij nalaga, da morajo opraviti
oceno tveganja za dobavitelje informacijskih sistemov in omrežne opreme. Pri tem morajo med drugim
upoštevati tveganja glede lastništva ter morebitne nacionalnovarnostne omejitve in usmeritve vlade, ki jih
ta določi s sklepom. Pred izbiro dobavitelja zunaj Evropske unije mora operater mobilnih komunikacijskih
omrežij pridobiti soglasje vlade. Ta lahko z odredbo zaradi potreb nacionalne varnosti oziroma zaradi
izvajanja koordiniranega pristopa držav članic Evropske unije te obveznosti razširi še na druge operaterje.
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FOTO: Dado Ruvic/Reuters
Zdaj veljavni zakon o elektronskih komunikacijah takšnih določb nima, prav tako ta določba ni prenesena
iz evropske direktive, ampak gre za nacionalno določbo, kaže delovni pripomoček za branje predloga
zakona, ki so ga pripravili na ministrstvu za javno upravo.
Zakaj torej nova določba? »Zagotovitev kibernetske varnosti omrežij 5G je za EU strateškega pomena, saj
je kibernetskih napadov vse več, so bolj prefinjeni kot kdaj prej in prihajajo od številnih akterjev, ki
predstavljajo nevarnost, zlasti držav ali akterjev s podporo držav zunaj EU,« so na ministrstvu zapisali v
obrazložitev člena in dodali, da s tem izvajajo ukrepe iz nabora orodij EU za kibernetsko varnost
tehnologije 5G, ki ga je s sporočilom podprla evropska komisija.

Huawei je naročil pravno mnenje
Države članice vsebin sporočil niso zavezane prenašati v nacionalne pravne rede, tako kot velja za
direktive, prav tako nabor orodij EU ni zavezujoč pravni akt, sta v pravnem mnenju, ki ga je naročil
Huawei Technologies Ljubljana, zapisala dr. Rajko Pirnat in dr. Bruna Žuber z Inštituta za javno upravo
pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Ugotavljata še, da sporočilo komisije ne nalaga, da bi morale vlade s
podzakonskim predpisom določiti morebitne nacionalne omejitve in da bi moral operater pred izbiro
dobavitelja pridobiti soglasje vlade.
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Rajko Pirnat. FOTO: Blaž Sanmec/Delo
Avtorja študije ugotavljata, da določbe 112. člena niso skladne z ustavo. »Izid ocene tveganja za
posameznega dobavitelja ter upoštevanje morebitnih nacionalnovarnostnih omejitev in usmeritev vlade, ki
jih ta določi s sklepom, je pogoj za izbiro dobavitelja,« pojasnjujeta. S tem je sklepu vlade kot
podzakonskemu predpisu prepuščeno urejanje zakonske materije, kar ni ustavno dopustno. Omejevanje in
predpisovanje načina uresničevanja svobodne gospodarske pobude je namreč dopustno določati le z
zakonom, ne pa s sklepom vlade.
Predlog, da vlada s sklepom določi nacionalnovarnostne usmeritve in da podeli ali zavrne soglasje
operaterju za izbiro dobavitelja zunaj Evropske unije, je neustaven tudi zato, ker vladi prepušča določanje
meje javne koristi, ki omejuje pravico do svobodne gospodarske pobude. »Ustavno sporno je, da ni
mogoče predvideti, kakšna bo vsebina sklepa vlade, s katerim bodo določene morebitne
nacionalnovarnostne omejitve, in kakšna bodo merila za izdajo oziroma zavrnitev soglasja vlade k izbiri
dobavitelja,« je zapisano v pravnem mnenju. To lahko vodi v arbitrarno odločanje vlade.

Huawei bo podal pripombe
Na MJU z omenjenim pravnim mnenjem niso seznanjeni, prav tako v javni razpravi še niso dobili
komentarjev. Zato teh pripomb ne komentirajo: »Vsekakor bomo vse pripombe, ki jih bomo prejeli v
okviru javne obravnave, preučili in se nanje tudi odzvali v za to predvidenih rokih.«
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INFOGRAFIKA: Delo
V Huaweiu Technologies Ljubljana napovedujejo, da bodo poslali komentarje in pripombe do konca javne
obravnave .
»Označevanje katere koli družbe kot 'tveganega dobavitelja' brez utemeljitve je protipravno in
diskriminatorno,« pravijo v družbi. Prav tako takšna morebitna odločitev ne izraža namere k skupnemu
evropskemu pristopu do tega vprašanja, dodajajo. »Prepričani smo, da je treba tako v interesu EU kot
Slovenije določiti enotna stroga merila ter visoka strokovna tehnološka merila, ki veljajo za vse dobavitelje
telekomunikacijske opreme enakopravno.«
Na vprašanje, ali bodo glede na pravno mnenje ob morebitnem sprejetju za njih spornih določb vložili
ustavno presojo zakona, pa odgovarjajo, da se bodo o prihodnjih pravnih korakih odločili po končnem
predlogu zakona: »Vsekakor pričakujemo, da bo pristojno ministrstvo upoštevalo vse tehtne in vsebinske
pripombe, zbrane med javno razpravo, ter odpravilo številne neustavne in protizakonite člene in določila,
na katere opozarja tudi pravna stroka.
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V Huawei Technologies Ljubljana, ki ga vodi Histro Zhangqin, bodo podali pripombe k predlogu zakona.
FOTO: Leon Vidic/Delo

Manjša konkurenca, višja cena za 5G
Stroški zgraditve omrežja 5G bodo bistveno višji kot za 4G, saj bo treba vzpostaviti od tri- do petkrat več
baznih postaj. Poleg Huaweia sta na trgu ponudnika za vzpostavitev omrežja 5G še Ericsson in Nokia,
izločitev kitajskih ponudnikov pa bi konkurenco dobaviteljev mobilnim operaterjem zmanjšala.

»Vsakršno omejevanje konkurence praviloma privede do višjih cen ter slabše dostopnosti in kakovosti
storitev,« pravijo v A1. Zato mora biti morebitno omejevanje skrbno pretehtano na podlagi jasnih in
objektivnih strokovnih kriterijev, dodajajo: »Pri izbiri ponudnikov opreme za mobilna omrežja so to
varnost in zagotavljanje zasebnosti na eni strani in razvoj sodobnih, široko dostopnih komunikacijskih
zmogljivosti, ki omogočajo ohranjanje konkurenčnosti gospodarstva in ohranjanje koraka z najrazvitejšimi
državami v EU in svetu, na drugi.«
Tudi v Telemachu pravijo, da vsako izključevanje ponudnikov na trgu zmanjša konkurenco: »Kakršno koli
zmanjšanje konkurence ob danem ali celo povečanem povpraševanju pa neizogibno vodi v dvig cen.«
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FOTO: China Stringer/Reuters
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Telemach: Vlada nam nalaga delo države
V Telemachu pri tem poudarjajo, da predlog zakona o elektronskih komunikacijah v 112. členu predvideva
vzpostavitev izredno kompleksnih obveznosti operaterjev za presojo tveganj glede dobaviteljev opreme:
»Predvideva se, da bodo operaterji ocenjevali tveganja, s katerimi se sicer ukvarjajo posebni varnostni in
obveščevalni državni organi.« Po njihovem operaterji za takšno preverjanje nimajo dovolj podatkov. Pri
tem naj bi upoštevali tudi usmeritve vlade glede nacionalne varnosti. Ker bi bili pri tem odvisni od
sprotnega sprejemanja vladnih aktov, bi to v praksi povzročalo veliko nejasnosti, nepredvidljivosti in
pravnih praznin ter posledično pravnih sporov in pravne negotovosti za operaterje in druge.

»Po razpoložljivih podatkih je Slovenija ena od prvih držav v EU, ki nameravajo v tem trenutku to
področje zakonsko urediti v svoji nacionalni zakonodaji. Glede na izredno pomembnost jasne pravne
ureditve ter na tej podlagi zanesljivejšega načrtovanja predvidenih obsežnih investicijskih projektov
operaterjev bi bilo bolje, da bi si zakonodajalec vzel nekaj več časa za vzpostavitev usklajenih pravnih
podlag in opredelitev kriterijev, ki se bodo uporabljali v vsej EU,« še pravijo v Telemachu.
V Telekomu Slovenije vpliva zakona o elektronskih komunikacijah na prihodnje poslovanje ali poslovne
odločitve ne komentirajo, sa je predlog zakona še v javni razpravi.
Operaterji bi pri izbiri dobavitelja morali upoštevati nacionalno varnost in dobiti soglasje vlade.
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Nezgoda pri delu podjetje lahko spravi na kolena
delo.si/gospodarstvo/novice/nezgoda-pri-delu-podjetje-lahko-spravi-na-kolena

Gospodarstvo je oktobra, in to še pred napovedjo delnega zaprtja države, poročalo o slabšem položaju in
večjem pesimizmu kot septembra. Od štirih kazalnikov zaupanja, ki jih meri statistični urad, se je stanje
nekoliko izboljšalo le v gradbeništvu, kjer povečujejo obseg dela in zaposlujejo.
V panogi, ki zagotavlja delo približno 65.000 osebam in ki k bruto družbenemu proizvodu prispeva pet
odstotkov, so po zadnjih dostopnih podatkih za september povečali stanovanjsko gradbeno aktivnost za
približno deset odstotkov v primerjavi z istim mesecem lani, pomemben del panoge pa so seveda javna
naročila.
Kot so ugotavljali udeleženci nedavne gradbeno-prostorsko-okoljske konference, je eden od pomembnih
izzivov panoge zagotavljanje ustreznega kadra, saj se je zanimanje za gradbene poklice v zadnjih letih
zmanjšalo. Podatki statističnega urada kažejo, da je že 42 odstotkov delavcev tujcev. V javnosti ima
panoga zelo majhen ugled, delo je slabo plačano – zaposleni povprečno zaslužijo četrtino manj, kot znaša
povprečna plača v Sloveniji –, hkrati pa odgovorno in naporno, lahko celo nevarno.
Prepoznavnost gradijo s skrbjo za kadre

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

»V gradbeništvu se najpogosteje pojavljajo nevarnosti, ki ogrožajo življenje in
zdravje delavcev, pogosta navzočnost inšpektorjev na gradbiščih pa zmanjšuje
verjetnost za nastanek nezgod pri delu,« so zapisali na inšpektoratu za delo v
poročilu o delu za leto 2019. Glede na število delovnih nesreč je panoga tretja
najbolj izpostavljena, po številu smrtnih primerov pa prva. Od 16 smrtnih delovnih
nesreč pri delu se jih je lani pet zgodilo v gradbeništvu.

Zakonsko določena vsota je nizka
Prav poškodbe delavcev so eden najpogostejših vzrokov, zaradi katerih gradbena podjetja uveljavljajo
zavarovalne police, s katerimi zavarujejo odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti,
pojasnjujejo v Zavarovalnici Triglav. Drug vzrok so poškodbe, ki jih pri svojem delu povzročijo na
objektih oziroma sosednjih stavbah in podzemnih komunalnih vodih.
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FOTO: Roman Šipić/Delo
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Že od leta 2003 morajo imeti takšno zavarovanje sklenjeno vsa podjetja, ki opravljajo gradbeno dejavnost,
razen nekaterih izvajalcev zaključnih gradbenih del. Gradbeni zakon, ki je začel veljati leta 2018, določa,
da letna zavarovalna vsota ne sme biti nižja od 50.000 evrov, vključevati pa mora »odgovornost za škodo,
ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, in mora kriti škodo
zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih,« piše v zakonu.
»Za vse poškodbe, ki nastanejo v procesu izvajanja gradbenih del, je odgovoren izvajalec teh del,«
pojasnjuje Gregor Ficko, direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala na
gospodarski zbornici. Lahko je tudi soodgovoren za škodo, ki jo povzroči njegov podizvajalec, ki mora
sicer prav tako imeti sklenjeno zavarovanje.
Milijardna škoda zaradi poškodb pri delu in zdravstvenih okvar
Poznamo primere, ko je v objektih, v katerih so potekala gradbena dela, zagorelo;
ko se je porušila zaščita gradbene jame, kar je povzročilo poškodbe na sosednjih
objektih; ko so delavci med polaganjem javne infrastrukture poškodovali že
obstoječo; pri sanaciji terase v večstanovanjskem objektu je izvajalec zarezal v
fasado, in ker je ni zaščitil, so padavine zalile in s tem poškodovale izolacijo in
uničile več stanovanj; ob spravljanju gradbenega materiala z višine je ta padel na mimoidočega; izvajalec
je poškodoval vodovodno napeljavo, kar je povzročilo zamakanje pri sosedu …
Nezgode niso redke, in kot pravijo v Zavarovalnici Triglav, so take škode lahko ogromne. Minimalne
zavarovalne vsote, ki jih predpisuje zakonodaja, so nizke. V Triglavu pri tem spomnijo na primer, ko je
med varilskimi deli na Mercatorjevi hladilnici v Zalogu leta 2015 zagorelo, požar je uničil dva industrijska
objekta, škodo so ocenili na več kot devet milijonov evrov. V nesreči je umrl tudi en delavec, njegova
družina pa je napovedala, da bo vložila odškodninsko tožbo.
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FOTO: Roman Šipić/Delo

Pomembno poznavanje vseh predpisov
»Izvajalci v gradbenih dejavnostih se večinoma zavedajo obsega in resnosti posledic, ki lahko nastanejo
zaradi nenamerno narejene strokovne napake ali nenamerne opustitve katerega od varnostnih ukrepov.
Gradbeni zakon predpisuje minimalno zavarovalno vsoto, vendar škode lahko precej presegajo 50.000
evrov. Odškodnine lahko ogrozijo nadaljnje poslovanje podjetja. Izvajalci naj pri sklepanju zavarovanja
dobro opredelijo mogoče nevarnosti in glede na to določijo zavarovalno vsoto,« svetujejo v Zavarovalnici
Triglav.

Pojasnjujejo, da se kritja natančno določijo v zavarovalni pogodbi, vendar zavarovanje ne krije škode, če je
izvajalec napako naredil naklepno, če je ravnal v nasprotju z veljavnimi gradbenimi predpisi ali če je
ravnal drugače, kot je navedeno v pogodbi o gradnji oziroma v projektni dokumentaciji.
»Izvajalci morajo zelo dobro poznati tehnične predpise, normative in standarde v stroki, pri delu pa
upoštevati tudi predpise s področja požarne varnosti, varstva pri delu,« opozarjajo. V zavarovalnici še
poudarjajo, da zavarovanje odgovornosti izvajalcev v gradbeništvu krije škode zaradi odškodninskih
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zahtevkov, ki bi jih proti zavarovancu uveljavljale tretje osebe, vključno z investitorjem, ne pa tudi škod, ki
bi neposredno nastale njemu. Zato je smiselno razmisliti tudi o zavarovanju tega, tako imenovanega
gradbenega ali montažnega zavarovanja.

Preventivno ravnanje
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Da bi bilo nevarnosti za poškodovanje okoliških objektov in napeljav čim manj, morajo izvajalci del pred
začetkom gradnje pridobiti podatke o obstoječi »nevidni« infrastrukturi, poudarja Gregor Ficko. Posneti
mora tudi tako imenovano »ničelno« stanje neposredne okolice gradbišča, na podlagi katerega se nato
ugotavljajo morebitni neposredni ali posredni vplivi del.

FOTO: Roman Šipić/Delo
»Med gradnjo so izvajalci gradbenih del dolžni izvajati tudi monitoring vplivov gradnje na okolico in
okolje. Postopki, ki jih morajo izvesti, so velikokrat definirani že v prostorski dokumentaciji, resni in
odgovorni naročniki jih tudi predpišejo v razpisnih pogojih za gradnjo, med gradnjo pa vpliv gradnje
spremljajo tako odgovorni nadzornik kot tudi pristojne inšpekcijske službe,« Ficko opisuje ustrezno
ravnanje, ki navadno vodi do ustrezne sanacije in poravnave škode, če nastane.
»Večina gradbenih podjetij se odgovornosti zaveda in jo sprejema kot sestavni del obveznosti do
naročnika, seveda pa se vedno najde tudi kdo, ki poskuša zakonodajo obiti,« ugotavlja Gregor Ficko.
Izvajalec je odgovoren za morebitno škodo, ki jo med delom povzroči na drugih objektih.

24

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

27.10.2020
Tuesday,
Torek,
13:48
13:48

Kazalo

https://www.sta.si/2824400/skupina-za-civilni-nadz...

1/1

Skupina za civilni nadzor načrtovanega
sosežiga odpadkov v Tešu izpostavlja
nepredvidene vplive na okolje in zdravje
Skupina za civilni nadzor nad načrtovanim sosežigom odpadkov v Termoelektrarni Šoštanj (Teš) je Tešu in šaleškim
občinam posredovala vprašanja in pobude glede nameravane dejavnosti v šestem bloku. Skupina izpostavlja
nepredvidene vplive na okolje in zdravje prebivalcev na širšem območju okoli elektrarne ter zahteva njihovo javno
predstavitev.
V skupini ocenjujejo, da bo razširitev dejavnosti terjala bistveno razširitev območja vrednotenja potencialnih vplivov
sosežiga odpadkov, so danes sporočili z velenjske občine. V poročilu o sosežigu, ki so ga pripravili v Tešu, je namreč kot
vplivno območje obravnavan le z ograjo omejen poslovni prostor elektrarne, poudarjajo v skupini.
Ta zato izpostavlja nepredviden vpliv na okolje in zdravje ljudi, zlasti na onesnaževanje zraka, posredno na tla, vodo in
druge dele življenjskega okolja, tako v dolini kot tudi v hribovitem okolju, kjer so nameščene naprave za monitoring. Zato
je po njihovem prepričanju vztrajanje pri prostorsko tako omejenem vplivnem območju kot do zdaj nesprejemljivo.
Poleg ogljikovega dioksida, žveplovega dioksida in dušikovih oksidov je po mnenju skupine treba upoštevati tudi druga
onesnažila, ki jih sedaj ni v lignitu in tudi niso bila zajeta v obstoječi celoviti presoji vplivov.
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Skupina opozarja na spremenjene ostanke kurjenja, ki lahko v primeru morebitnega odlaganja na obstoječih lokacijah,
namenjenih odlaganju ostankov kurjenja premoga, onesnažijo vode šaleških jezer in uničijo razvojne možnosti turizma ter
s turizmom povezanih dejavnosti Velenja in Šoštanja. To bi v prihodnosti zagotovo vplivalo na izgubo mnogih delovnih
mest in razvojnih priložnosti, dodajajo.
Vhodni parametri, opozarja skupina, so predpostavljeni pri določeni kakovosti goriva in idealnem delovanju naprav brez
napak. V Tešovem poročilu so sicer po navedbah skupine bežno omenjena tudi tveganja, npr. nepravilna kakovost goriva
in okvare na čistilnih napravah, posledice izvajanja sosežiga v takih razmerah na okolje in zdravje ljudi pa niso
predstavljene.
Skupina za civilni nadzor zato zahteva, da se v poročilu predstavijo pričakovani vplivi posega na zdravje ljudi, vendar pa
morajo poročilo izdelati strokovnjaki medicinske stroke in mora biti kompleksno ter preverljivo.
Pri ovrednotenju vplivov na okolje in zdravje ljudi je treba po prepričanju skupine bistveno bolj celostno in analitično
vključiti tudi vzporedne vplive, zlasti vliv povečanega prometa tovornih vozil, saj da je neznano, kje in iz katerih odpadkov
se bo gorivo iz odpadkov vozilo v Šaleško dolino, kjer si okolje od intenzivnega preteklega onesnaževanja še ni
opomoglo.
Skupina tako pričakuje, da v Tešu pristopijo k spremembi prostorske dokumentacije in gradbenega dovoljenja za poseg
ter k celoviti presoji vplivov na okolje, saj gradnja šestega bloka termoelektrarne ni predvidevala sosežiga odpadkov.
Načrtovanje projekta in iskanje soglasij tako ne sme iskati bližnjic, saj sta najpomembnejša transparentnost postopka in
zaupanje javnosti v predstavljene podatke, opozarjajo v skupini.
Velenjska občina je skupino za civilni nadzor imenovala septembra letos, vodi pa jo nekdanja pravosodna ministrica
Andreja Katič, ki je zdaj spet zaposlena na občini. Skupino sestavljajo posamezniki iz lokalnega okolja in strokovnjaki z
zdravstvenega, kemijskega in okoljevarstvena področja.
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Delo na domu je lahko tudi bolj stresno in
obremenjujoče

V spomladanskem valu epidemije je delalo od doma kar 37 odstotkov vseh zaposlenih Evropejcev.
ANDREJ PETELINŠEK

Tanja Fajnik Milakovič

27.10.2020, 06.30

Po zakonu mora delodajalec zaposlenemu odrediti delo na domu, mu zagotoviti
ustrezno delovno okolje, izplačati dodatek in obvestiti inšpektorat za delo.
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Pred letošnjo epidemijo je po podatkih Eurostata v državah EU od doma delalo le okoli 5,4 odstotka
zaposlenih. V Sloveniji denimo lani nekoliko več, 6,8 odstotka. Sicer pa velja, da je že pred koronakrizo
največ zaposlenih delalo od doma na Nizozemskem in Finskem, več kot 14 odstotkov. Najmanj pa v
Bolgariji, 0,5 odstotka zaposlenih. Epidemija covida-19 je te številke precej spremenila, saj je v
spomladanskem valu epidemije delalo od doma kar 37 odstotkov vseh zaposlenih Evropejcev. Kar četrtina
med njimi jih pred tem še nikoli ni imela možnosti dela od doma.

Delovne obveznosti se spet selijo domov
Zdaj, v drugem valu epidemije, se ponovno mnoge službene obveznosti selijo nazaj v domače okolje. Od
doma delajo spet številni v državni in javni upravi, šolniki in univerzitetni profesorji, bančniki,
zavarovalničarji, informatiki. Skratka, kjer je to le mogoče, se delo organizira od doma. So pa tudi
gospodarske panoge, kjer to ni mogoče. Denimo v trgovini, gradbeništvu, proizvodnji, logistiki, zdravstvu.
Takšna oblika dela ima številne prednosti, a tudi pomanjkljivosti. Kot pravita profesorici, ena dela na
srednji šoli, druga na univerzi, bi skoraj lahko našteli več pomanjkljivosti kot prednosti pri svojem delu na
daljavo. Čeprav se je od spomladi že marsikaj izboljšalo, tudi tehnično, in so že učitelji, profesorji, dijaki
in študenti navajeni na takšno obliko dela, izpostavljata, da je največji manko osebni stik z dijaki in
študenti, še posebej prvih letnikov. Okrnjena je tudi vzgojna vloga. Težave so pri pisnem in ustnem
preverjanju znanja. Sicer pa je po njunem najbolj pomembno za delo na domu, da imata doma za to
poseben prostor, kjer je mir in ju pri delu ne motijo drugi družinski člani. Vsi tega nimajo. Mnogi imajo

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

doma tudi otroke in tako se morajo soočiti ne le s prostorsko stisko, ampak pogosto tudi z nezadostnim
številom računalnikov pri hiši ali slabimi internetnimi povezavami.

Prednost: ni treba od doma, s čimer se zmanjša možnost okužbe

Med prednostmi sta izpostavili, da ti ni treba od doma, kar pomeni prihranek časa in v tej situaciji tudi
manjšo možnost okužbe. Sicer pa njun delovnik poteka po običajnem urniku, tako kot bi v šoli ali na
univerzi. Čas, ki ga prihranita zaradi tega, ker se ni treba voziti v službo in nazaj domov, pa večinoma
porabita za pregled vse elektronske pošte, ki je je veliko več, saj je treba odgovarjati dijakom oziroma
študentom, poleg tega prihaja več obvestil s šole in fakultete. Delovnik je tako pogosto lahko celo daljši,
pravita.
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Kaj vse je dolžan delodajalec
Za delo od doma tudi zdaj veljajo enaka pravila za zaposlene in delodajalce kot so v spomladanskem valu
epidemije. Zakon o delovnih razmerjih predpisuje štiri obveznosti. Zaposleni mora dobiti odredbo z
določilom oziroma dogovorom glede kraja opravljanja dela. Lahko je to od doma ali drugega kraja, ki si
ga delavec izbere sam. Točno je treba opredeliti razporeditev delovnega časa. Določiti tudi odmore,
dnevni in tedenski počitek, o čemer se lahko delodajalec in delavec dogovorita drugače, kot velja za druge
delavce. Določiti je treba obseg dela na domu. To je lahko za celoten delovni čas zaposlenega ali za le del.
Lahko samo določene dni v tednu. Doreči je treba tudi višino nadomestila za uporabo delavčevih sredstev
na domu.
Delodajalec je dolžan o nameravanem organiziranju dela na domu pred začetkom obvestiti tudi
inšpektorat za delo. Po zakonu pa ima enako odgovornost za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
tako za delavca, ki dela v njegovih prostorih, kot za delavca, ki dela na domu. Poskrbeti mora, da ima
delavec delovno opremo in ustrezno delovno okolje (osvetljenost, hrup, toplotne razmere). Načina za
ugotavljanje ustreznosti zagotavljanja varnega in zdravju neškodljivega dela na domu zakonodaja s
področja varnosti in zdravja pri delu izrecno ne predpisuje. Možni so različni načini preverjanja
ustreznosti delovnih pogojev, kot so ogled delovnega mesta, fotografije delovnega mesta na domu,
vprašalniki, ki jih delavec izpolni po navodilih delodajalca, in podobno. Odločitev o tem, kako bo
delodajalec ugotavljal ustreznost delovnih pogojev dela na domu, je torej prepuščena delodajalcu samemu.

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

Delodajalec je dolžan poskrbeti tudi, da delo na domu ne bo preveč stresno. Do tega pojava namreč
pogosto prihaja zaradi ad hoc določanja nalog, nenehne dosegljivosti delavca, ko se zabrišejo meje med
službenim in zasebnim. Zavedati se je tudi treba, da je za delavce, ki delajo na daljavo, značilna večja
prisotnost tesnob, utrujenosti, glavobolov, prezentizma in stresa kot pri delavcih, ki delo opravljajo pri
delodajalcu. Te težave so običajno posledica prekomernega obsega dela, previsoke intenzivnosti dela,
pritiska sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije in psihičnega pritiska.
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NAJNOVEJŠE
4 min

Drugi tir Divača–
Koper: sedem
(večinoma
2TDK
kitajskih)
revizijskih
Anja Hreščak
zahtevkov
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27. oktober 2020 19:10
14 min
Prihodki letalskih
27. oktober 2020 19:10
družb v 2021 na
Predviden čas
branja:lanskih
4 min
polovici
35 min

Vodstvo policije
se zapleta v
vedno večjo farso

59 min

Slovenski
novinarji se
pridružujejo
pozivu k
neodvisnima POP
TV in Kanal A

1 ura

#video Woods
najbolj zadovoljen
začel drugi teden
Vuelte

Drugi tir Divača–Koper:
sedem (večinoma
kitajskih) revizijskih
zahtevkov
2TDK je na svojo odločitev, da iz igre za gradnjo drugega
tira izloči vsa kitajska podjetja, prejel kar sedem
revizijskih zahtevkov. Domnevamo lahko, da so zahtevke
vložila domala vsa izločena kitajska podjetja.

Vse objave

Na odločitev družbe 2TDK, kateri
konzorciji oziroma družbe lahko
sodelujejo v drugem krogu razpisa
za gradnjo železnice med Divačo in
Koprom, se je pritožilo sedem
izločenih korporacij in konzorcijev.
(Foto: Luka Cjuha)
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Družba 2TDK je na svojo
odločitev, da iz igre za
gradnjo drugega tira izloči
NAJNOVEJŠE
4 min

14 min

35 min

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

59 min

1 ura

Drugi tir Divača–
Koper: sedem
(večinoma
kitajskih)
revizijskih
zahtevkov
Prihodki letalskih
družb v 2021 na
polovici lanskih

domala vse kitajske
gradbince, prejela sedem
revizijskih zahtevkov. Ker
2TDK gradbince za gradnjo
predorov na trasi drugega
tira išče z dvema
razpisoma, se je vseh
sedem družb pritožilo na
oba. V 2TDK ne razkrivajo,

Vodstvo policije
se zapleta v
vedno večjo farso

kdo je vložil zahtevek za

Slovenski
novinarji se
pridružujejo
pozivu k
neodvisnima POP
TV in Kanal A

naskakovanje posla ne

#video Woods
najbolj zadovoljen
začel drugi teden
Vuelte

revizijo. A ker so v 2TDK
odločili, da pogojev za
izpolnjujejo kitajske
megakorporacije China
State Construction
Engineering Corporation,
China Communications
Construction Company,
China Railway Group in

Vse objave

China Gezhouba Group (ki
je sodelovala s slovenskim
Ginexom), turški IC Ictas s
sarajevskim Euro-Asfaltom
ter turška YDA in Unitek,
lahko domnevamo, da so
revizijo zahtevali tako
rekoč vsi našteti.

Črni seznami
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Spomnimo, v družbi 2TDK
so pred dvema tednoma
odločili, da bodo v drugem
NAJNOVEJŠE
4 min

14 min

35 min
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59 min

1 ura

Drugi tir Divača–
Koper: sedem
(večinoma
kitajskih)
revizijskih
zahtevkov
Prihodki letalskih
družb v 2021 na
polovici lanskih

krogu dvofaznega
razpisnega postopka, s
katerim iščejo gradbince, ki
bodo gradili približno 700
milijonov evrov vredne
predore na železniški trasi
med Divačo in Koprom,
sodelovale štiri družbe
oziroma konzorciji. To so

Vodstvo policije
se zapleta v
vedno večjo farso

konzorcij Gorenjske

Slovenski
novinarji se
pridružujejo
pozivu k
neodvisnima POP
TV in Kanal A

konzorcij avstrijskega in

#video Woods
najbolj zadovoljen
začel drugi teden
Vuelte

gradbene družbe, CGP in
češkega Metrostava,
ljubljanskega Strabaga,
konzorcij Kolektorja CPG in
turških družb Yapii Merkezi
in Özaltin ter družba
Cengiz, ki gradi tudi
karavanški predor. V drugi
krog se tako ni prebila

Vse objave

nobena od kitajskih
korporacij, ki so ob prijavi
na razpis pravzaprav
dominirale. Predsednik
uprave 2TDK Pavle Hevka
je pritožbe na odločitev
pričakoval.
Po naših neuradnih
informacijah naj bi
odločitev o izločitvi kitajskih
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megakorporacij podkrepili
tudi z dejstvom, da so se
nekatere od teh v minulih
NAJNOVEJŠE
4 min

14 min

35 min
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59 min

1 ura

Drugi tir Divača–
Koper: sedem
(večinoma
kitajskih)
revizijskih
zahtevkov
Prihodki letalskih
družb v 2021 na
polovici lanskih

letih znašle na takih in
drugačnih črnih seznamih
mednarodnih organizacij.
Tako je bila denimo
korporacija China
Communications
Construction Company
med letoma 2009 in 2017
zaradi nepoštenih ali

Vodstvo policije
se zapleta v
vedno večjo farso

goljufivih svetovnih praks

Slovenski
novinarji se
pridružujejo
pozivu k
neodvisnima POP
TV in Kanal A

razvojne banke, Azijske

#video Woods
najbolj zadovoljen
začel drugi teden
Vuelte

na črnih seznamih
Svetovne banke, Afriške
razvojne banke,
Medameriške razvojne
banke, Evropske banke za
obnovo in razvoj ter vsaj na
dveh črnih seznamih ZDA.
Podjetje naj bi bilo na
črnem seznamu Svetovne

Vse objave

banke do januarja 2017 in
tako ni smelo sodelovati pri
projektih, ki jih ta financira.
Od konca avgusta pa je
družba na črnem seznamu
ministrstva za trgovino
ZDA zaradi domnevne
militarizacije postojank
komunistične partije v
Južnokitajskem morju.
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Podobni razlogi naj bi
botrovali tudi izločitvi po
prihodkih največje
NAJNOVEJŠE
4 min

14 min

35 min
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59 min

1 ura

Drugi tir Divača–
Koper: sedem
(večinoma
kitajskih)
revizijskih
zahtevkov
Prihodki letalskih
družb v 2021 na
polovici lanskih
Vodstvo policije
se zapleta v
vedno večjo farso
Slovenski
novinarji se
pridružujejo
pozivu k
neodvisnima POP
TV in Kanal A
#video Woods
najbolj zadovoljen
začel drugi teden
Vuelte

megakorporacije na svetu,
China State Construction
Engineering Corporation, ki
je samo lani ustvarila 178
milijard evrov prihodkov.
Tudi to je v minulih letih
Svetovna banka umestila
na seznam sumljivih družb,
ker naj bi zaznali indice
goljufivih praks. Narava
konkretnih kršitev naj ne bi
bila znana.

Uradni razlogi
Vsega tega sicer v 2TDK
niso navedli med uradnimi
razlogi za izločitev kitajskih
družb. »2TDK je ravnala
skladno z zakonodajo, po

Vse objave

kateri gospodarski subjekti
iz tretjih držav v javnem
naročilu sodelujejo, če
imajo države sklenjen
večstranski ali dvostranski
trgovinski sporazum,« so
svojo odločitev utemeljili v
2TDK. Kitajska in Slovenija
takega sporazuma nimata,
medtem ko ga Turčija in
Slovenija imata. Niso pa v
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2TDK omenili sporazuma o
gospodarskem
sodelovanju, ki sta ga
NAJNOVEJŠE
4 min

14 min

35 min
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59 min

1 ura

Drugi tir Divača–
Koper: sedem
(večinoma
kitajskih)
revizijskih
zahtevkov
Prihodki letalskih
družb v 2021 na
polovici lanskih

Slovenija in Kitajska
podpisali leta 2007 in je
pravzaprav širše narave.
Po naših neuradnih
informacijah je sicer
strokovna komisija 2TDK
presodila, da vsaj še dva
kitajska konzorcija oziroma
korporaciji izpolnjujeta

Vodstvo policije
se zapleta v
vedno večjo farso

pogoje za uvrstitev v drugi

Slovenski
novinarji se
pridružujejo
pozivu k
neodvisnima POP
TV in Kanal A

tudi nadzorniki niso potrdili.

#video Woods
najbolj zadovoljen
začel drugi teden
Vuelte
Vse objave

krog razpisa, a te odločitve
kasneje nova uprava pa

Spomnimo, razpisa za
glavna dela je 2TDK objavil
novembra lani. Na razpisa
se je prijavilo petnajst
družb in konzorcijev,
prevladovali so kitajski in
turški izvajalci. Deset družb
in konzorcijev je po presoji
komisije 2TDK izpolnjevalo
pogoje za preboj v drugi
krog, a na to odločitev sta
se pritožila Kolektor in
Gorenjska gradbena
družba, ki sta si
prizadevala izločiti vso
kitajsko in turško
konkurenco. Državna
34
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revizijska komisija je nato
presodila, da mora 2TDK
za določene kitajske in
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NAJNOVEJŠE
4 min

Drugi tir Divača–
Koper: sedem
(večinoma
kitajskih)
revizijskih
zahtevkov

14 min

Prihodki letalskih
družb v 2021 na
polovici lanskih

35 min

Vodstvo policije
se zapleta v
vedno večjo farso

59 min

Slovenski
novinarji se
pridružujejo
pozivu k
neodvisnima POP
TV in Kanal A

1 ura

#video Woods
najbolj zadovoljen
začel drugi teden
Vuelte

turške izvajalce ponovno
preveriti, ali izpolnjujejo
pogoje.

Vse objave
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Župan ima po novem omejene pristojnosti
Alenka Ožbot Klančič

Goriška

27. 10. 2020, 06.00
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Svetniki Občine Renče-Vogrsko so pred dnevi po šestih vloženih amandmajih potrdili rebalans
letošnjega proračuna. Županu so omejili prosto prerazporejanje denarja znotraj proračunskih postavk.
To je sicer predlagal kar sam.

V okviru projekta Grevislin naj bi v Renčah letos začeli urejati brežini pri jezu, začetek projekta pa naj bi se zaradi epidemije
zamaknil. Foto: Alenka Ožbot

BUKOVICA > Letošnji prvi rebalans je nujen zaradi trenutnih in prihodnjih posledic epidemije in s tem
povezanih finančnih posledic, so utemeljili v občinski upravi. Pričakovano je zmanjšanje prihodkov od
koncesijskih dajatev za igre na srečo, saj igralni salon Paquito nima več koncesije, turistične takse, najemnin ... V
blagajni bo skupno slabih 3,6 milijona evrov, pol milijona evrov manj, kot so načrtovali.

Žigon se je sam omejil
Medtem ko je bilo pri prvi obravnavi predloga rebalansa veliko pripomb, je v drugem branju šlo gladko. So pa
svetniki omejili pristojnosti župana Tarika Žigona pri prerazporejanju denarja znotraj proračunskih postavk. Po
novem lahko samostojno povečuje ali zmanjšuje postavke v proračunu le do 30 odstotkov njihove vrednosti. Ta

36

Primorske.si

27.10.2020
Torek, 06:05

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.primorske.si/primorska/goriska/zupan-i...

2/2

amandma je podal župan. “Predlagan odstotek je v skladu s tem, kar tudi zakon o javnem naročanju dovoljuje.
In to je, da se pogodbena cena zaradi nepredvidenih okoliščin med izvajanjem javnega naročila lahko spremeni
oziroma zviša za največ 30 odstotkov od pogodbenega zneska,” je utemeljil Tarik Žigon.

Kaj bo počakalo, ker ni dovolj denarja
Rebalans je uravnotežen, s pol milijona evrov manj na računu pa bo moral marsikateri
projekt počakati. Denarja EU je za skoraj 300.000 evrov manj, v to vsoto sodi tudi 200.000
evrov, ki naj bi jih dobili s projektom Grevislin, v okviru katerega bodo urejali brežini pri
jezu v Renčah. Začetek del naj bi se zaradi epidemije zamaknil. Kot tudi gradnja
kanalizacije in vodovoda v občini. Pokrpali pa bodo določene ceste, nekje uredili meteorno
kanalizacijo, drugod končali vodovod, oziroma vsaj po odcepih urejali infrastrukturo.

Opozicija, ki je na predzadnji seji predlagala, da se županu omejijo pristojnosti, mu je nameravala s svojim
amandmajem prerazporejanje denarja omejiti do višine 20 odstotkov vrednosti. A očitno so se zadovoljili s 30
odstotki in podprli županovo dopolnilo, svoje pa umaknili. Svetnica z Liste za našo občino Vanda Ožbot je ob
tem opozicijske svetnike spomnila, da ko so v prejšnjih mandatih imeli svojega župana, niso podprli te vrste
omejitve.

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

Uravnoteženo med KS
Večino sprejetih dopolnil k rebalansu je sicer vložil Viktor Trojer (SDS). “Zasledovali smo predvsem
uravnoteženost investicijskih vlaganj po posameznih krajevnih skupnostih.” Tako je denimo dosegel, da so z
znižanjem postavke za nakup zemljišč pridobili 10.000 evrov za dnevni centra za starejše.
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Sedem se jih je pritožilo na odločitev, da niso sposobni
sodelovati pri gradnji drugega tira. Spet zamuda? 1
9 min

Državna projektna družba za gradnjo tira med Koprom in Divačo 2TDK je na
odločitev o priznanju sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi javnih naročil za
gradnjo objektov drugega tira železniške proge prejela sedem revizijskih
zahtevkov, piše Delo. Kdo se je pritožil, ni znano, v 2TDK ne komentirajo, in
tudi ni jasno, za koliko časa bo to odložilo začetek gradnje.
Kot je znano, je 2TDK iz igre za gradnjo drugega tira izločil štiri
kitajske ponudnike in dva konzorcija, v katerih so tri turška podjetja in
bosanski Euro-Asfalt.

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

Sposobnost za gradnjo odsekov Divača–Črni Kal in Črni Kal–Koper so v
2TDK priznali:
konzorciju Gorenjska gradbena družba, Metrostav in CGP,
konzorciju Strabag, ljubljanski podružnici družbe, družbe Ed Züblin in
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt;
konzorciju Kolektor CPG, d. o. o., Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi in
Özaltın İnşaat Ticaret Ve Sanayi in
turškemu Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret.
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Kljub koronakrizi bo tudi v prihodnjem letu
primanjkovalo kadra
Čas branja: 3 min

0
27.10.2020 11:26

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

LANA DAKIĆ

Foto: Shutterstock

Več iz teme:
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delodajalci >

zaposlovanje >

trg dela >

delavci >

Zavod Republike... >

Napovedi za leto 2021 so kljub zdajšnjim razmeram še vedno
spodbudne – za veliko poklicev se predvideva, da bodo potrebe
delodajalcev presegle ponudbo na trgu dela, sporočajo z zavoda
za zaposlovanje. Opravili so namreč novo raziskavo Poklicni
barometer, ki napoveduje predvidena razmerja med ponudbo in
povpraševanjem na trgu dela za prihodnje leto za 177 poklicev.
Spomnimo, na zavodu za zaposlovanje je trenutno prijavljenih
okoli 83.700 brezposelnih.

Tedensko v vašem e-nabiralniku!

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

Izbor najboljših služb, uporabni kadrovski nasveti in TOP JOB Ambasador, kjer
predstavljamo Slovence v tujini in jih povezujemo s slovenskim gospodarstvom.
kliping@kliping.si
Potrdite prijavo »
Vaši podatki so na varnem. Časnik Finance se zavezuje, da bo vaše podatke skrbno hranil in uporabljal samo za pošiljanje Pisma urednice
Topjob ter jih ne bo posredoval tretjim osebam. Odjavna povezava se nahaja na dnu vsakega biltena.
S potrditvijo se strinjate s politiko zasebnosti Časnika Finance.

Najbolj primanjkuje kadra v zdravstvu in
gradbeništvu
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Kadra bo primanjkovalo v kar 94 od 177 poklicnih skupin, kaže
analiza zavoda. Glede na lani je takšnih poklicev sicer manj (za
16), najbolj pa bo primanjkovalo kadra v zdravstvu (še vedno bo
zelo primanjkovalo zdravnikov specialistov in strokovnjakov za
zdravstveno nego), gradbeništvu (betonerji, tesarji ...), prometu,
gostinstvu, IT-panogi, poklicih za neindustrijsko delo in
podobno.
V primerjavi z lani je v kategoriji presežkov šest poklicev več,
skupaj bo tako v prihodnjem letu 20 poklicnih skupin v
presežku. Med ocenjevanimi poklici je najopaznejši zdrs
prodajalcev iz primanjkljaja v napovedan presežek, ugotavljajo
na zavodu. Med poklici v presežku so tako biologi, botaniki,
zoologi, blagajniki, filozofi, fotografi, glasbeniki, novinarji,
prevajalci, pravniki, poslovni sekretarji, receptorji, strokovnjaki
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

v kmetijstvu, tajniki ...

4 razlogi za pomanjkanje kadra
Glavni razlogi za primanjkljaj poklicev so: premalo kandidatov v
tem poklicu, kader je premalo usposobljen (nima ustreznih
kompetenc, znanj, sposobnosti, licenc, izpitov ...), delovne
razmere odvračajo kandidate, da bi se zaposlili v teh poklicih,
denimo prenizka plača, neugoden delovni čas, težko fizično delo
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in podobno, pa tudi strukturni dejavniki (invalidnost,
povprečna starost brezposelnih oziroma iskalcev zaposlitve ...).
Pri večini poklicev prevladuje razlog, da kadra ni. Da kader ni
dovolj usposobljen, ugotavljajo pri poklicih, kot so inženirji
strojništva, strokovnjaki za računovodstvo, revizijo, gradbeni
nadzorniki, mehaniki in serviserji strojev in podobno. Delovne
razmere pa so glavni razlog za poklice, kot so vojaki, zavarovalni
zastopniki, kurirji, dostavljavci, kuhinjski pomočniki in
pripravljavci hrane.

Vir: ZRSZ

Več iz teme:
zaposlovanje >

trg dela >

delavci >

Zavod Republike... >

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

delodajalci >
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Na dražbo nedokončana stanovanjska soseska pod
Šmarno goro
Čas branja: 4 min

0
27.10.2020 17:24 Dopolnjeno: 27.10.2020 17:25

Kdo bo dokončal poslovno-stanovanjski projekt z 32 stanovanji v
Šmartnem?

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

ALEŠ PERČIČ

Več iz teme:
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nepremičnine >

dražba >

Marko Drobež >

Primož Burgar >

Dragoljub Vukićević >

cene nepremičnin >

Agrostroj >

Simon Kavka Jensterle >

Oskar Karlatca >

Družba za upravljanje... >

Stečajni upravitelj podjetja Agrostroj do sredine novembra zbira zavezujoče ponudbe
za nakup nedokončane poslovno-stanovanjske soseske v Šmartnem pod Šmarno goro, ki
sta jo gradili podjetji Agrostroj in Noyer. Stanovanjska soseska je v središču Šmartna,
med osnovno šolo in cerkvijo. Od priključka na avtocesto je oddaljena 350 metrov, do
središča Ljubljane pa je približno 10 kilometrov. Stečajni upravitelj Marko
Drobež nepremičnine prodaja prvič. Izklicna cena je 2,8 milijona evrov, kolikor je tudi
ocenjena tržna vrednost. Zavezujoče ponudbe za nakup zbira do 16. novembra.

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

Predsednik sveta četrtne skupnosti Šmarna gora Primož Burgar si želi, da bi se čim
prej našel kupec, ki bi dokončal začeto gradnjo na tem območju. »Trenutno objekti
kazijo okolico, poleg tega pa so še nevarni,« pravi Burgar.
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Kaj je naprodaj?
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Naprodaj so trije nedokončani objekti, v katerih je predvidenih skupno 32 stanovanj in
trije poslovni prostori, v četrtem objektu pa je bila prvotno predvidena gradnja
zdravstvenega doma, pozneje pa so investitorji dobili soglasje za gradnjo varovanih
stanovanj, a se je gradnja ustavila že pri temeljni plošči. Pod objekti je kletna garaža, v
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

kateri so kletne shrambe za stanovalce in 98 parkirnih mest.
Zemljišče, na katerem stoji stanovanjska soseska, je veliko 4.433 kvadratnih metrov. Vsi
trije stanovanjski objekti imajo pritličje, nadstropje in mansardo. Dokončanost je povsod
približno enaka: objekti so pod streho, manjkajo pa zaključni sloj fasade, predelne stene,
vse inštalacije, senčila, izolacijske obloge v mansardi. Manjkajo tudi posamezna okna in
vrata, druga bo treba zamenjati, saj so bili objekti v preteklosti očitno tarča vandalizma.
V enem objektu je zaradi vremenskih vplivov in mehanskih poškodb nujna zamenjava
toplotne izolacije.

Kakšna stanovanja so predvidena
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V enem od objektov so dva poslovna prostora velikosti okoli 105 in 54 kvadratnih metrov
in šest stanovanj v nadstropju in mansardi, velikih od 35,5 do 99,9 kvadratnega metra. V
drugem objektu je predvidenih 18 stanovanj velikosti od 32 do 98 kvadratnih metrov, v
47

Finance.si
Država: Slovenija

27.10.2020
Torek, 17:25

Kazalo

https://drazbe.finance.si/8967389/Na-drazbo-nedoko...

6/7

pritličju je tudi poslovni prostor (94,5 kvadratnega metra). V tretjem objektu pa je
predvidenih osem stanovanj (od 35 do 95 kvadratnih metrov). In koliko bi bilo treba
vložiti za dokončanje projekta? Oceno investicije je možno najti v cenitvenem poročilu.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin Simon Kavka Jensterle iz družbe
NAI Significa je izračunal, da bi bilo treba za dokončanje treh stanovanjskih objektov
vložiti okoli 1,8 milijona evrov, v dokončanje četrtega objekta pa dobra dva milijona

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

evrov, skupno torej okoli 3,8 milijona evrov.

Gradbeno dovoljenje za gradnjo soseske je bilo izdano konec leta 2007, a se je pri gradnji
tudi zaradi finančnih težav investitorja zalomilo. Družba Agrostroj, ki je bila v
lasti Oskarja Karlatca, je v stečaju končala jeseni 2015. Zakaj se prodaja stanovanjske
soseske začenja šele pet let po stečaju? Nekaj let pred stečajem je Agrostroj zemljišča
prenesel na podjetje Noyer, ki ga vodi Dragoljub Vukićević, ki pa za nepremičnino ni
nikoli plačalo kupnine.
Zato je stečajni upravitelj Agrostroja Marko Drobež posel izpodbijal in po približno treh
letih dosegel ničnost prodajne pogodbe. A pravdanje s tem še ni bilo končano, saj je
podjetje Noyer vložilo novo pritožbo in v začetku letošnjega leta dokončno izgubilo, kar
je pomenilo, da se je Agrostroj lahko vpisal kot zemljiškoknjižni lastnik nepremičnin.
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Bo nepremičnine prevzela DUTB?
Upniki so v stečaju Agrostroja prijavili za 11,9 milijona evrov terjatev, od tega je bilo
priznanih za 11,5 milijona evrov. Največja upnica je DUTB, ki ima priznanih za 10,2
milijona evrov terjatev, od tega je približno 7,3 milijona evrov glavnice, preostanek so
obresti. DUTB je upnica postala leta 2014, ob prevzemu slabih terjatev NLB, ki je
projekt financirala. Med večjimi upnicami je tudi Unicredit banka, ki ima priznanih
1,27 milijona evrov terjatev.
Zaradi velike višine terjatev se utegne zgoditi, da stanovanjsko sosesko v Šmartnem kupi
oziroma prevzame slaba banka, ki je pred petimi leti tudi sprožila stečaj Agrostroja.
»DUTB svojih načrtov v zvezi z upravljanjem premoženja ne razkriva,« so na naša
vprašanja odgovorili na DUTB.
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Sedem pritožnikov na odločitev uprave 2TDK
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kitajsko podjetje China Gezhouba
Group Company

iz Wuhana

skupaj

z novogoriškim partnerjem Ginex

International. Sedmi pritožitelj
lahko
bag

ških

bilo

ali

avstrijsko

katero

od

družb (skupaj

sedem).

Gotovo

lektor CPG (z

se

podjetje

neizbranih

za

2TDK

objavila 14. novembra

Sredi januarja

vsako

od

dveh

pod

uprava 2TDK

oziroma kon-

podjetji

15

tira je

bi

Stra-

tur-

jih kandidira
ni pritožil Ko-

dvema turškima par-

na

nec maja
le.

so prejeli

vodstvom

15

Duša-

priznala usposobljenost

Zorka

gradnje

2020

delov trase po

desetim prijavljenim, koso se tri družbe pritoži-

Državna

revizijska

komisija

je

2.

septembra priznala sposobnost
gradnje štirim konzorcijem (med
njimi

tudi

kitajskemu

velikemu

podjetju) in upravi dodatno nalo-

da

žila,

pozove

polnitvi

še

dokazov

tri

družbe

k

do-

v ponudbi. Ko je

hotela prejšnja uprava na podlagi
dodatnih dokazov priznati usposobljenost še dvema družbama, je
nekaj

dni prej

zamenjal
14.

nadzorni

upravo.

Nova

svet 2TDK
uprava

je

oktobra izločila edino kitajsko

podjetje

in

priznala

sposobnost

tnerjema), prav tako ne italijansko

konzorciju

podjetje Impresa Pizzarotti s špan-

družbe. Možnost pritožbe je spet
dobilo vseh 15 prijavljenih podjetij,

skim in koprskim partnerjem MaGradnje in tudi ne Gorenjska

kro5

gradbena

družba z

Gorenjske

gradbene

pritožilo se jih je sedem.

dvema partner-

jema (češkim in CGP Novo mesto).

Kako dovolj hitro do
odločitve o izvajalcih?
Tako

nja,

veliko pritožb ne vzbuja upada bi do odločitve državne
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Površina: 308 cm2

infrastrukturo Jernej Vrtovec ostaja optimist
želi čim krajših postopkov pri javnem naročilu.

Minister za

tira, a

si

glede
Foto

drugega

Jure Eržen
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Omejitev nabora izvajalcev za 2. tir dodatno
zamika graditev
RADIO SLOVENIJA 1, 27.10.2020, DOGODKI IN ODMEVI, 15:43
LUKA BREGAR (voditelj)
Z izbiro izvajalca glavnih gradbenih del mega projekta 2. tir se zapleta. Družba 2TDK je danes v roku dobila sedem
pritožb na nedavno odločitev. Prejšnji teden je namreč nova uprava sprejela odločitev o tem kateri izvajalci lahko
konkurirajo v drugem delu naročila, v katerem bo odločilna cena. Pritožbe so pričakovane. Več o tem Alenka Terlep.
ALENKA TERLEP (novinarka)
Spomnimo. Nova uprava s Pavletom Hevko je potrebovala samo teden dni po prevzemu poslov, da je preklicala odločitev
prejšnje uprave, torej isti 2TDK, ki je maja sprejel odločitev o tem kdo so izbrani gradbinci, ki bodo konkurirali naprej, je
spremenil odločitev in zavrnil vsa kitajska podjetja, med njimi tudi China Construction Company, ki jim je že bila priznana
sposobnost. Tudi njihova pritožba je zdaj tu. Kot vemo gre za dela ocenjena na okoli 700 milijonov in kot vemo so bila
kitajska podjetja pod prejšnjo vlado povabljena k sodelovanju. Zdaj so jih odslovili. Razlog pa maja sprejeti interventni
zakon, ki uveljavlja smernice Evropske komisije, s tem pa izključuje ponudnike iz tretjih držav, ki zmagujejo z neobičajno
nizkimi cenami. Toda Turki v igri ostajajo. Na vprašanje ali je to sploh zakonito je takrat generalni direktor Hevka
odgovoril.
PAVLE HEVKA (generalni direktor 2TDK)
Zagotovo je ta postopek zakonit. Turčija ima podpisan dvostranski sporazum z Republiko Slovenijo, zato lahko nastopajo
ne, Kitajci pa žal tega nimajo.

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

ALENKA TERLEP (novinarka)
Tudi postopek javnega naročanja je v teku. Je mogoče, da z novo upravo kar med postopkom spremenimo pravila igre?
Na Ministrstvu za javno upravo javnih naročilih odgovarjajo le načeloma in sicer, da se lahko pogoje menja le do prejema
prijav. Sicer pa zdaj bo ponovno na potezi revizijska komisija, ki bi lahko razpis za 2. tir celo razveljavila. Težko bo
razložiti kako lahko nekomu vzameš sposobnost potem, ko si mu jo že priznal. Se gradnja 2. tira spet odmika? Najbrž
bomo potrebovali dobre pravnike.
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KADROVANJE

Novi nadzornik HSE
v konfliktu interesov
Podjetje CSrG, v katerem je

za

zaposlen novi nadzornik HSE

čil,

Damjan Seme, je v zadnjih
letih veliko delalo za vse

glavnino v zadnjih treh

nevamo lahko, da bo sodeloza

prihodnje projekte skupine.

teden

nadzornikov

je

investicijskim

desetih ali

v

le-

dvajsetih

gradnji hidroelek-

pri

Blanca pred

trarne

slabimi petnaj-

novih

stimi leti denimo ena izmed glavnih

osrednje

energetske

dobaviteljic elektro opreme, dodatno opremo za to hidroelektrarno pa

elektrarne

je dobavljala še leta 2014, lahko ute-

Spada v kvoto

SMC

in je izvršni direktor elektroinženirskega podjetja C&G,
njih

to pa je v

letih veliko poslovalo

zad-

vsemi

z

družbami skupine HSE.
»V

interesov,«

dekan

je jasen nekdanji

fakultete in profesor gospo-

darskega

meljeno domnevamo, da bo sodelo-

vala tudi na razpisih za srednjesavske hidroelektrarne.
»Nadzornik lahko situacijo reši le
tako, da se iz

govorimo o konfliktu

principu

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

obdobjem:

državne družbe, Holdinga Slovenske
Damjan Seme.

nadzornik

prava, sicer pa tudi sam
Miha
»Obstoj
Juhart

konflikta

interesov

sicer

izrecno prepovedanega,

ni

nekaj

treba

a

se

odločanja popolnoma

še

sen

njem

opozoril na

interesov,

nam

investicijskim obdobjem
je tako od leta 2016

družbo HSE, opravila za slab milijon
poslov, od tega samo letos za

slabih

150.000

evrov.

trarno

Šoštanj,

še eno izmed

Termoelekdružb

skupine HSE, je C&G v letih 2018
evrov
Nova

poslov.

Za

Soške

V

in

so zapisali

SDH se torej zanašajo na vest
moralno presojo dotičnega in

preostalih nadzornikov, zato ne vidijo težav pri izogibanju dejanskemu nasprotju interesov. Na vpraša-

nje,

zakaj so ga kljub

vali

v

nadzorni svet

temu

in

imeno-

zakaj

niso
izbrali koga, pri katerem
vsaj v izhodišču ni konflikta intereniso odgovorili. x

opisani konflikt

ni pojasnil.

prošnjam

njem »celovito preverila tudi
za

hčerinsko

slabih

to zadevo,«

Damjan Seme kljub

HSE pred obsežnim

za

pisno izjavo

s

SDH stavi na vest nadzornika
Ali je SDH pred svojim imenova-

So pa v SDH zatrdili, da je njihova
kadrovska komisija pred imenova-

opravila

ta nadzornik

Juhart.

večkratnim

2019

se

zlasti, ker je na

poslen, nedvomno prihajalo.

S

tem

odpove vsem informacijam v zvezi s

interese

družbe, ki jo nadzoruje, in nakovalom svojega delodajalca, ki pričakuje, da bo njegov izvršni direktor delal za interese firme, v kateri je za-

evrov

učinkovito zavaruje le tako, da se ta
član ne seznani z njeno vsebino, po-

»Če bi bil sam v vlogi
taki situaciji izognil in
človeka ne bi imenoval v

nadzorniki sedi prav on,« je bil ja-

Velenje,

iz odločanja in razprave. »Če je nasinteresov v konkretni zadevi
takšno, da se interes družbe lahko

protje

se

ko, da bo do spornih situacij, v kate-

Premogovnik

razkrije

Juhart.

SDH, bi

rih

C&G

sveta

stvar presoje lastnika, SDH,« pojas-

njuje

trgu kopica primernejših oseb za
to funkcijo in ni potrebe, da med

Družba

članom

obstaja kakršen koli dvom o njegovi

sov,

takega

najboljše

ostalim

po izločitvi nadzornika
dela nadzorni svet invaliden, pa je

ta potreba

nadzorni svet,

zasledovati

nik

preprosto

Če

mu je izogibati zaradi spornih situa-

mora

in

Kodeks upravljanja kapitalske na-

bi kakor koli sodeloval v
odločanju, bi bilo to sporno. Koliko

izloči.

cij, do katerih lahko zaradi tega pride,« je pojasnil. Predvidevamo lahse bo Damjan Seme znašel med
kladivom svoje funkcije, v kateri

zavedajo

tega

objektivnosti, ga nadzorni svet izloči

je namreč pred

HSE

pet

Eden od petih je

se

ukrepajo.

dobil v presojo.

imenoval

(HSE).

občasen, na nadzorni-

(potencialno) nasprotje interesov. Če

družba C&G
(SDH)

le

pa je, da

vega nadzornika HSE pa niso tako
velik problem kot prihodnji projekti, ki jih bo kot nadzornik gotovo

delodajalca

tih bo zgradil vsaj deset hidroelekje bila
Ker
trarn na srednji Savi.

Slovenski državni holding

kih

ložbe države tako določa, da nadzor-

novim

/ Anja Hreščak

konflikt

no-

projekti

naslednjih

minuli

naro-

letih, za

Dravske elektrarne Maribor pa v zadnjih štirih letih za 150.000 evrov.
Pretekli

družbe v skupini HSE. Domvalo tudi na razpisih

nekaj več kot pol milijona

in

840.000
elektrarne

Gorica je družba C&G opravila

liščine

postavljajo,

med

oko-

konkretnega primera«.

Iz-

da je treba razlikovati

dejanskim

in

potencialnim

nasprotjem interesov.

Slednje lah-

ko

po njihovem mnenju »nastopi
pri vsakem članu nadzornega sveta, to pa samo po sebi ne vpliva na
sposobnost odgovornega opravljanja
bno,

funkcije«.

Pri

poudarjajo,

tem

da

je pomem-

je potencialni
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Novi nadzorni svet
Poleg Damjana Semeta je SDH minuli

teden v nadzorni svet

HSE

SDS

imenoval

je v nadzorni svet imenoval Fran-

ca Dovra,

direktorja mariborske Sna-

ge in nekdanjega direktorja komunal-

še Andreja Janšo, ki je sicer kot kandidat NSi pred dvema letoma kandi-

nega podjetja v Slovenskih Konjicah,

diral za župana Velikih Lašč. Pred leti

pa Roberta Celca, ki sodi v kvoto SMC
in je direktor Raziskovalno-izobraže-

je bil direktor trženja v podjetju

Električni finančni tim, še prej pa za-

vainega središča Dvorec Rakičan, ter

poslen v Elektru Ljubyana.

Janeza Gutnika iz državne

Iz

kvote

DRI.

Miha Juhart
profesor na Pravni

fakulteti

UL

Če bi bil sam

v vlogi SDH, bi se
taki situaciji izognil in takega

človeka ne bi imenoval v

nadzorni
na

svet, še

zlasti, ker je

trgu kopica primernejših

oseb za to funkcijo in

ni

potrebe, da med nadzorniki

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

sedi prav on.

Podjetje CStG je od leta 2016 za Premogovnik Velenje opravilo za slab milijon evrov poslov, za Termoelektrarno Šoštanj pa
v letih 2018 in 2019 za slabih 840.000

evrov poslov.

O

Jaka

Gasar ST*
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Ljubljana

• Kot kaže, bo Državna revizijska komisija spet imela veliko dela z drugim tirom
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Drugi tir zasulo sedem
pritožb gradbincev

Spreminjanje

•

Katja

pravil igre sredi razpisa

Gleščič

sobnost

ra

Družba 2TDK,
upravo pod
vla

Hevke

ki je z

izločila

že

novo

vodstvom Paspremenila

odločitev prejšnje

in sedem

upravi in

izbranega

kitaj-

skega gradbinca CCCC, spo-

pa

revizijskih

zahtevkov

gradnje drugega ti-

priznala štirim grad-

bincem,

je

na

svojo

to

nakazujejo,

gradbinci.

vizijskih

skim

so

niso

pritožniki,

med

njimi

a

izdali,
gotovo

tudi

Na
kdo

so

kitajski

gradbin-

maja

spre-

tretjim

protikoron-

paketom,

ki uveljavlja

smernice
in

z

drugega tira spet odmika.

je

Hevka

utemeljil

cev

jetim

zahtevkov.

se gradnja

izločitev kitajskih

odločitev prejela sedem re2TDK včeraj

da

evropske

izključuje

tretjih

držav

komisije

ponudnike

z

iz

neobičajno

nizkimi
sredi
pod

ko

prejšnjo

odločil,
cem

A to je

cenami.

razpisa,

bo

ko

že

gradbin-

sposobnost

za sodelovanje v

razpisa,

bilo

2TDK

upravo

katerim
priznal

je

drugi fazi

bodo za

tekmovali s ceno.

-»

posel

3
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• Sedem pritožb na odločitev nove uprave 2TDK

Ljubljana

-

Kot kaže, bo

veliko dela za Državno revizijsko komisijo

Drugi tir zasule
pritožbe gradbincev
ketom,

Družba 2TDK, ki je z novo upravo pod
vodstvom Pavla Hevke sposobnost gradnje
CCCC pa sredi postopka
izločila, je na svojo odločitev prejela sedem
revizijskih zahtevkov. Na 2TDK včeraj niso

lahko

nadaljnji

fazi

tir,

teljev in vsebine ne

bo ko-

mentiral,” so bili včeraj kratki

2TDK,

v

jo

ki

vodi

ge-

direktor Pavle

neralni

Hev-
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tekmi

takrat

so

ostali

sedem pritožb naka-

zuje,

da do

nega

naročila,

druge
ko

nesporno

Kolektor

CPG

mostojno turški Cengiz, sa-

China

kitajski

mostojno

Communications
ter

Con-

Company

avstrijski

(CCCC)

Strabag

v so-

nemškim

faze jav-

delovanju

bodo

turškim partnerjem.

iz-

sa-

z

in

ceno, ne bo prišlo prav kma-

ni

lu. Začetek

nekatere

ki

gradnje projekta,

že nevarno

pa se

zamuja,

bince

tako odmika.
Leto dni
od objave razpisa

zivi

Medtem

Izbiranje gradbinca se vleče

mači.

že

sta

leto dni. Investitor
vodstvom

pod

2TDK

prejšnje

Zorka

uprave

Dušana

javna

natečaja,

je

ocenjena

približno

na

in

lani,

odseka:

Divača-Črni

Črni

sicer za

Kal-Koper.

Do

Kal

dva
in

sredine

januarja je prejel ponudbe 15
gradbenih
zorcijev.

podjetij

Maja letos

pila

Nova

vizijska

bra
2TDK

je

komisija

razveljavila

re-

septem-

odločitev

za šest ponudnikov. V

potezi.

vse kaže, zno-

•

Zorka.

v

tednu

dni

Pavle

Hevka

nastopu

po

preklicala

mandata

odločitev prejšnje

majsko
o

uprave

priznanju sposobnosti grad-

tajske ponudnike, tudi že iz-

Državna

ki bo zdaj, kot

tudi

komisija,

pa

Pavla Hevke je

uprava

izločila vse

in

tajskih in turških.

pa

upoštevala

Državna revizijska

kitajsko družbo

Turki,

družbe

odločanju

priporočilo.
dosedanjem

v

da

bincem

gradbene

je

do-

in kon-

Kolektorja

To

odsto-

2TDK

uprava Dušana

brani

Gorenjske

krepili po-

je

2TDK

joče, ampak so

Izločili že izbrano

konzorcij

pritožbah

se

začetku oktobra

V

sposobnost priznal desetim

Po

dopolnitvi

drugi tir graditi

gradbincev, največ je bilo ki-

CPG in

k

vodstva

z

evropske

niso zavezu-

sicer

še

in

700

milijonov evrov, objavil novembra

so

ni-

od-

grad-

domačih gradbincev,

morajo

skoraj

komisiji

pozvala

ponudb.

tega

Poleg

tega je 2TDK sledila Držav-

neizbrane

žal

v

drugi

pomisleke

Omenjene
smernice

va na

brani gradbinci tekmovali s

revizijski

njihovi

sodelujejo

projekta

pa

je na

Slo-

govoril Hevka.

s

partnerjema,

turškima

struction

ka.
Kar

Kitajci

s

trgovinski

zato

gradbinci

majo,”

vlaga-

sklenjen

sporazum,

Gleščič

naročnik

“Turčija ima

cenami.
venijo

izdali, kdo so pritožniki, a gotovo so med
njimi tudi kitajski gradbinci.

“Ker je v teku predrevizijski

in iz-

držav z neobičajno nizkimi

izbrani kitajski

postopek,

smer-

ključuje ponudnike iz tretjih

drugega tira priznala štirim gradbincem, že

Katja

uveljavlja

ki

nice evropske komisije

CCCC.

so ostali

V igri

Kolektorja

konzorcij

gradbene

CPG

s

Gorenjske

družbe,

Cengiz in

ki-

konzorcij

turški
avstrij-

skega Strabaga.

Hevka

je

mentiral z
tretjim

odločitev argumaja

sprejetim

protikoronskim

pa-
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drugega tira

še

nekoliko

odmika.
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GORICA

Podjetje ATER porušilo dotrajano stavbo

Stanovanja namesto
karabinjerske vojašnice
Propadajočega

poslopja

vogalu

na

gradnjo nadvoza ob železniški postaji,

in San Michele na goriških

bo

Rojcah ni več. V soboto so stavbo porušili.

bo

nekoč karabinjerska vojašnica,
zatem je dolga leta samevala. Rastlinje je
popolnoma zaraslo dvorišče, s sten je odpadel

»Načrt

med ulicama Pola
V njej je bila

omet, mah je

zatem

prekril opekaste zidove.

dela

v

pripravljen,

že

evrov.

postopek

za

njegovo vključitev v občinski proračun je
tudi že zaključen,« pravi Arianna Bellan, ki
je v

upravi

odgovorna za javna gradbena

dela. »Potrebna

za stanovanjske gradnje Ater, ki bo na mestu

nosti

nekdanje

varianto

zgradilo

okrog 1.200.000

vložila

je

Za porušenje poslopja je poskrbelo podjetje

karabinjerske vojašnice

ki

namenjen pešcem in kolesarjem. Občina

k

namemb-

je še sprememba

zemljišča,

ki

bomo

jo

prostorskemu

sprejeli

načrtu

št.

z

43.

stanovanjsko hišo z desetimi stanovanji.
Podjetje Ater bo potrebna finančna

Dela bi se morala

že začeti,

sredstev

preusmerili v projekte za

sredstva

blažitev posledic covida-19. Zaradi tega bo

-

2.400.000

evrov

-

črpalo iz šir-

šega projekta, vrednega 18 milijonov
s katerim

se

je

v

prejšnji

mandatni

evrov,

dobi

skupaj z goriško občino prijavilo na razpis
za prenovo degradiranih urbanih območij
ter

ponovno

uporabo neizkoriščenih ob-

jektov za socialne, kulturne in vzgojne namene. V okviru projekta bo občina poskr-

vendar smo del

pa nameravajo

in

mladinski

2022,

še

pet

štirje

Ater

bo

stanovanjskih
milijoni

10.400.000

evrov

evrov.

na Rojcah
hiš,

za kar

Največ

obnovilo
bodo

šli

denarja

-

bodo uporabili za

ga bodo najprej porušili.

En

del

bi stekla leta

Stavba zavoda Filzi na Rojcah je zaže več kot 20 let. Ustanovo so iz
Gradeža v goriško mestno četrt, kjer je
živelo največ istrskih ezulov, preselili leta
1951. V stavbi,

ki

je

bila

nekoč vojašnica

bri-

gade Julia, je zavod deloval do selitve v Trst
leta 1960, kasneje so v njej prirejali tečaje za-

voda za poklicno izobraževanje Irfop.

Bager
rušenjem

(dr)

med

nekdanje

karabinjerske
vojašnice

pre-

kvalifikacijo stavbe nekdanjega zavoda Filzi,
ki

naj

puščena

gradnja parkirišča in steze na vrsti prihodnje
leto,« pojasnjuje Bellanova.
Podjetje

Dela

hostel.

zaključila pa naj bi se dve leti kasneje.

BUMBACA

novega

poslopja bodo namenili stanovanjem za dru-

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

bela za izgradnjo parkirišča med pivnico in
nekdanjo klavnico v Ulici Carso ter za

začasno

posameznike v stiski, v drugem delu
odpreti večnamensko središče

žine in
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