Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 29. 4. 2020
Število objav: 36
Internet: 30
Tisk: 6
Spremljane teme:
Inženirska ...: 3
Inženirska ...: 2
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 12
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 22
Inženirski dan: 0

Naslov

Poziv vladi k črtanju določb, škodljivih za naravo

Zaporedna št.
1

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 4. 2020

Stran v zbirki:
12

Avtor

Maja Prijatelj Videmšek

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...strokovnjakov s področja biologije. Opozorilu prek 40 organizacij s prejšnjega tedna, da je vlada v protikoronski
zakon skrila določbe, ki s spremembami gradbene zakonodaje in sodelovanja javnosti pri odločanju v upravnih
postopkih omogočajo investicije v okolju škodljive projekte, se je pridružila skupina strokovnjakov s...

Naslov

Napoved - Slovenija, 29. 4. (sreda)

Zaporedna št.
2

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 28. 4. 2020

Stran v zbirki:
14

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...aktualnega dogajanja v zvezi z novim koronavirusom. (STA/FOTO/AVDIO) 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 zakona o vodah, energetskega zakona, zakona...

Naslov

Napoved - Slovenija, 29. 4. (sreda) (dopolnjeno)

Zaporedna št.
3

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 28. 4. 2020

Stran v zbirki:
16

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...Predvidoma ob 15. uri bo tudi skupna virtualna novinarska konferenca. 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 zakona o vodah, energetskega zakona, zakona...

Naslov

V DZ razprava o novih upravičencih do pomoči zaradi epidemije

Zaporedna št.
4

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Državni zbor; 28. 4. 2020

Stran v zbirki:
18

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...investicije, predlog novele zakona predvideva ukrepe za pospešitev izdajanja gradbenih dovoljenj ter poenostavitev
in skrajšanje upravnih postopkov po gradbenem zakonu in predpisih s področja varstva okolja in ohranjanja narave.
Izključitvi nevladnih organizacij iz sodelovanja v gradbenih postopkih ostro nasprotujejo...

Naslov

DZ v nadaljevanju izredne seje tudi o nekoronskih temah

Zaporedna št.
5

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Državni zbor; 29. 4. 2020

Stran v zbirki:
19

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...vključno z vodotoki in obvoznicami, je po mnenju predlagateljev namreč nemogoče. Na dnevnem redu seje so med
drugim tudi predlogi novel energetskega zakona, gradbenega zakona in zakona o vodah. Že danes pa je pričakovati
tudi odločitev državnega sveta, ali ne bo zahteval veta na tri zakone, ki jih je v sklopu drugega protikoronskega...
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Naslov

Dnevnik o projektu ljubljanskega potniškega centra (29. 4.)

Zaporedna št.
6

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled tiska; 28. 4. 2020

Stran v zbirki:
20

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...sta prevzeli Slovenske železnice in direkcija za infrastrukturo. "Pomislekov o financiranju projekta država ne bi smela
imeti. Ne gre le za naložbo v gradbeništvo, ki ga utegnejo posledice epidemije močno prizadeti, in nujno potrebno
infrastrukturo, temveč tudi v trajnostno mobilnost, ki je imajo politiki vedno polna...

Naslov

Pregled - svet do 12. ure

Zaporedna št.
7

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 28. 4. 2020

Stran v zbirki:
22

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...izračunavati leta 2002, še nikoli doslej ni beležil tako velikega padca. Padec so zaznali v vseh štirih sektorjih storitvenem, proizvodnem, trgovini in gradbeništvu. NEW YORK - Ameriški živinorejci so zaradi pandemije novega
koronavirusa v hudih težavah, saj morajo zaradi motenj v oskrbovalnih verigah pobiti na milijone...

Naslov

Napoved - Slovenija, 29. 4. (sreda)

Zaporedna št.
8

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 29. 4. 2020

Stran v zbirki:
24

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...Predvidoma ob 15. uri bo tudi skupna virtualna novinarska konferenca. 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 zakona o vodah, energetskega zakona, zakona...

Naslov

Csányi, prvi madžarski milijarder

Zaporedna št.
9

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 4. 2020

Stran v zbirki:
26

Avtor

Peter Pahor

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...predvsem na račun državnih pogodb in projektov, ki jih financira Evropska unija. Mreža podjetij okrog družbe Opus
Global Nyrt, ki se ukvarjajo s financami, gradbeništvom, energetiko in turizmom, naj bi bila vredna že okoli 1,5 milijarde
evrov, predvsem investicije v bančni sektor pa naj bi bile usmerjene v omejevanje vpliva...

Naslov

Pečečnik korak bliže do gradbenega dovoljenja

Zaporedna št.
10

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 4. 2020

Stran v zbirki:
30

Avtor

Vanja Brkić

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...Pečečnikove družbe še Mestna občina Ljubljana in Olimpijski komite Slovenije, je pridobivanje dovoljenj za ta projekt
boleča točka, saj se ji je po stari gradbeni zakonodaji zataknilo že v fazi pridobivanja okoljevarstvenega soglasja.
Spomnimo, zanj je Pečečnik zaprosil leta 2010, a ker se je na dve negativni odločbi agencije...
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Naslov

Ljubljanski potniški center: Vlada naj izkoristi priložnost

Zaporedna št.
11

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 4. 2020

Stran v zbirki:
32

Avtor

Peter Pahor

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...ko bodo za to sprejete ustrezne rešitve (beri: zagotovljen denar). Pomislekov o financiranju projekta država ne bi
smela imeti. Ne gre le za naložbo v gradbeništvo, ki ga utegnejo posledice epidemije močno prizadeti, in nujno
potrebno infrastrukturo, temveč tudi v trajnostno mobilnost, ki je imajo politiki vedno polna...

Naslov

Letošnji prvi maj bo turoben

Zaporedna št.
12

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 4. 2020

Stran v zbirki:
35

Avtor

Igor Dernovšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...podjetij v predelovalnih dejavnostih, 39 odstotkov podjetij v storitvenih dejavnostih, 24 odstotkov podjetij v trgovini na
drobno in 20 odstotkov podjetij v gradbeništvu. Vrednost kazalnika gospodarske klime je aprila padla na minus 39,5
odstotne točke, kar je za kar 46 odstotnih točk nižje kot lani, s čimer je ta kazalnik...

Naslov

Ifo: Nemška podjetja se pripravljajo na odpuščanja

Zaporedna št.
13

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 28. 4. 2020

Stran v zbirki:
36

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...znašal 93,4 točke. Izrazit padec indeksa kaže na dvig brezposelnosti. Padec so zaznali v vseh štirih sektorjih storitvenem, proizvodnem, trgovini in gradbeništvu. Storitveni sektor je dosegel najnižjo raven doslej, kar nakazuje na
prva odpuščanja po zadnji finančni krizi. Trend zmanjševanja se bo nadaljeval v proizvodnji...

Naslov

Top službe – Deutsche Bahn išče strokovnjake; službe še v SIJ, BSH, Outfit7, Event
Registryju ...

Zaporedna št.
14

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 28. 4. 2020

Stran v zbirki:
50

Avtor

TOP JOB

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

Internet

Povzetek

...nadzornika, strokovnjake za mostove, tunele, telekomunikacije in GSM-R. Od kandidatov za glavnega nadzornika
pričakujejo univerzitetno izobrazbo, članstvo v inženirski zbornici ali ustrezne licence, vsaj 15 let delovnih izkušenj na
področju načrtovanja in izvedbe gradbenih projektov, vsaj ena referenca na področju prometne infrastrukture,...

Naslov

Top službe – Deutsche Bahn išče strokovnjake; službe še v SIJ, BSH, Outfitu7, Event
Registryju ...

Zaporedna št.
15

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 28. 4. 2020

Stran v zbirki:
64

Avtor

TOP JOB

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

Internet

Povzetek

...nadzornika, strokovnjake za mostove, predore, telekomunikacije in GSM-R. Od kandidatov za glavnega nadzornika
pričakujejo univerzitetno izobrazbo, članstvo v inženirski zbornici ali ustrezne licence, vsaj 15 let delovnih izkušenj na
področju načrtovanja in izvedbe gradbenih projektov, vsaj eno referenco na področju prometne infrastrukture,...
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Naslov

Poziv k črtanju določb, ki škodijo naravi

Zaporedna št.
16

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 29. 4. 2020

Stran v zbirki:
66

Avtor

Maja Prijatelj Videmšek

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Vlada naj izkoristi priložnost

Zaporedna št.
17

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 4. 2020

Stran v zbirki:
67

Avtor

Peter Pahor

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Pečečnik korak bliže do stadiona

Zaporedna št.
18

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ljubljana in okolica; 29. 4. 2020

Stran v zbirki:
69

Avtor

Vanja Brkić

Teme

Gradbeni zakon

Povzetek

Rada bi gradila

Zaporedna št.
19

Medij

Jana Zarja, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 4. 2020

Stran v zbirki:
70

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Površina: 272 cm2

Stran: 8

Površina: 755 cm2

...Pečečnikove družbe še Mestna občina Ljubljana in Olimpijski komite Slovenije, je pridobivanje dovoljenj za ta projekt
boleča točka, saj se ji je po stari gradbeni zakonodaji zataknilo že v fazi pridobivanja okoljevarstvenega soglasja.
Spomnimo, zanj je Pečečnik zaprosil leta 2010, a ker se je na dve negativni odločbi agencije...

Naslov

Tisk

Stran: 18

...ko bodo za to sprejete ustrezne rešitve (beri: zagotovljen denar). Pomislekov o financiranju projekta država ne bi
smela imeti. Ne gre le za naložbo v gradbeništvo, ki ga utegnejo posledice epidemije močno prizadeti, in nujno
potrebno infrastrukturo, temveč tudi v trajnostno mobilnost, ki je imajo politiki vedno polna...

Naslov

Tisk

Površina: 566 cm2

...Opozorilu več kot 40 organizacij iz prejšnjega tedna, da je vlada v zakonski paket za blaženje posledic epidemije
(ZIUZEOP-A) skrila določbe, ki s spremembami gradbene zakonodaje in sodelovanja javnosti pri odločanju v upravnih
postopkih omogočajo investicije v projekte, ki so za okolje škodljive, se je pridružila skupina strokovnjakov...

Naslov

Tisk

Stran: 4

Stran: 55

Površina: 240 cm2

Rada bi gradila Pozdravljeni! Pred letom dni sva s partnerjem kupila parcelo, na kateri želiva graditi. Za nakup sva
najela stanovanjski kredit, zavarovan na zavarovalnici. Potrebovala sva stoodstotno financiranje (45.000 evrov), saj
sva najina lastna sredstva namenila za urejanje dokumentacije,

Naslov

Gospodarska klima dosegla najnižjo vrednost v celotnem opazovanem obdobju

Zaporedna št.
20

Medij

Pomurec.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 4. 2020

Stran v zbirki:
77

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...(za 12,4 odstotne točke), kazalnik zaupanja med potrošniki (za 6,1 odstotne točke), v trgovini na drobno (za 1,8
odstotne točke) in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 1,6 odstotne točke), navaja SURS. Glede na april 2019 je bil
kazalnik gospodarske klime v letošnjem aprilu za 46,2 odstotne točke nižji. Na znižanje...
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Naslov

Vurnikova študentska nagrada

Zaporedna št.
21

Medij

Gorenjski glas - Deželne novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 4. 2020

Stran v zbirki:
78

Avtor

Marjana Ahačič

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Ker ni povpraševanja, so zaustavili proizvodnjo

Zaporedna št.
22

Medij

Primorski dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Goriška; 25. 4. 2020

Stran v zbirki:
79

Avtor

K. M.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Ifo: Nemška podjetja se očitno pripravljajo na odpuščanja

Zaporedna št.
23

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 4. 2020

Stran v zbirki:
80

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Živa Pečenko: Zakaj krajinsko oblikovanje?

Zaporedna št.
24

Medij

Outsider.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 4. 2020

Stran v zbirki:
86

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Povzetek

...usposobljen za to? Družbeno razvrednotenje znanja krajinskih arhitektov je nenazadnje opazno tudi na bolj banalni
in vsakodnevni ravni dela, saj se je z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ti. ZAID) številka načrta krajinske
arhitekture v projektni dokumentaciji spremenila iz številke 2 v 10. Drznem si trditi, da je temu tako zato, ker se...

Naslov

Možnost uporabe odpadnih pepelov v gradbeništvu

Zaporedna št.
25

Medij

Mineral-revija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 28. 4. 2020

Stran v zbirki:
103

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

Površina: 133 cm2

...izračunavati leta 2002, še nikoli doslej ni beležil tako velikega padca. Padec so zaznali v vseh štirih sektorjih storitvenem, proizvodnem, trgovini in gradbeništvu. Storitveni sektor, ki je že prejšnji mesec beležil največji upad, je
tokrat zabeležil zgodovinski padec in v tem sektorju je po navedbah inštituta Ifo...

Naslov

Internet

Stran: 18

...potrebami kupcev. »Pričakujemo, da se bo prodaja cementa na domačem trgu ob vladnem spodbujanju gradbene
aktivnosti ponovno stabilizirala. Investicije v gradbeništvo imajo največji pozitiven multiplikator za razvoj BDP.
Podpirajo pa tudi vrsto posrednih delovnih mest. Pospešeno izvajanje javnih naročil je tako eden...

Naslov

Internet

Površina: 200 cm2

...podelijo Center arhitekture Slovenije, Občina Radovljica, Krajevna skupnost Radovljica, Fakulteta za arhitekturo
Univerze v Ljubljani in Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Nagrada se
za celotni študijski opus podeli študentom četrtega in petega letnika enovitega magistrskega študija...

Naslov

Tisk

Stran: 11

...izkoriščanju potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio osnovanih produktov. TEKST // Lina Završnik,
Sabina Dolenec, Vilma Ducman; Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) Za dosego ciljev od razvoja naprednih
produktov v celotnem krogotoku in razklopa biomase, do uporabe gradnikov v različnih produktih do...
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Naslov

V DZ razprava o novih upravičencih do pomoči zaradi epidemije

Zaporedna št.
26

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 4. 2020

Stran v zbirki:
105

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...investicije, predlog novele zakona predvideva ukrepe za pospešitev izdajanja gradbenih dovoljenj ter poenostavitev
in skrajšanje upravnih postopkov po gradbenem zakonu in predpisih s področja varstva okolja in ohranjanja narave.
Izključitvi nevladnih organizacij iz sodelovanja v gradbenih postopkih ostro nasprotujejo...

Naslov

Gradbeništvo za izhod iz krize potrebujejo infrastrukturne projekte

Zaporedna št.
27

Medij

Ekodezela.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 4. 2020

Stran v zbirki:
107

Avtor

Samo Kranjec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Brez izvedbe dolgoročnih infrastrukturnih projektov bo gradbeništvo in z njim pomemben del gospodarstva v Sloveniji
še dolgo životarilo. Na GZS-Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala ugotavljajo, da je zaradi
epidemije koronavirusa delo na gradbenih projektih...

Naslov

"Ustavimo pandemijo: Varnost in zdravje pri delu lahko rešita življenje"

Zaporedna št.
28

Medij

Gov.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 28. 4. 2020

Stran v zbirki:
112

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...je dejavnost trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil (SKD dejavnost G), v kateri smo zabeležili 12,4 %
prijavljenih nezgod. Sledijo dejavnost gradbeništva (SKD dejavnost F) z 8,4 % ter dejavnost prometa in askladiščenja
(SKD dejavnost H) s 7,5 % prijavljenih nezgod. Ugotavljamo, da se vzroki za nastanek...

Naslov

V DZ razprava o novih upravičencih do pomoči zaradi epidemije

Zaporedna št.
29

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 4. 2020

Stran v zbirki:
114

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...investicije, predlog novele zakona predvideva ukrepe za pospešitev izdajanja gradbenih dovoljenj ter poenostavitev
in skrajšanje upravnih postopkov po gradbenem zakonu in predpisih s področja varstva okolja in ohranjanja narave.
Izključitvi nevladnih organizacij iz sodelovanja v gradbenih postopkih ostro nasprotujejo...

Naslov

Pregled - novi koronavirus, 28. april

Zaporedna št.
30

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 4. 2020

Stran v zbirki:
121

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...doslej, ki kaže na prihajajoči dvig brezposelnosti v Nemčiji. Padec kazalnika so zaznali v vseh štirih sektorjih storitvenem, proizvodnem, trgovini in gradbeništvu. ŠPORTNYON - Evropska nogometna zveza Uefa je evropskim
nogometnim ligam dala rok do 25. maja, da se izjasnijo o nadaljevanju prvenstev. Zaradi pandemije...
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Naslov

Razpoloženje aprila nizko z izjemo v gradbeništvu

Zaporedna št.
31

Medij

Mineral-revija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 28. 4. 2020

Stran v zbirki:
123

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...gospodarstvu se je aprila pod vplivom epidemije koronavirusa in ukrepov za njegovo zajezitev izrazito znižalo.
Zaupanje v večini dejavnosti, z izjemo gradbeništva, je bilo nižje kot v času ekonomsko finančne krize pred
desetletjem, močno so se poslabšala pričakovanja. O nizki gospodarski aktivnosti priča tudi poraba...

Naslov

Mag. Marko Pogačnik: Drugi proti korona paket je namenjen pomoči gospodarskim
subjektom in ohranitvi delovnih mest

Zaporedna št.
32

Medij

Sds.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 4. 2020

Stran v zbirki:
127

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...podjetij, "zato te novele zakona predvideva tudi ukrepe za pospešitev izdajanja gradbenih dovoljenj ter poenostavitev
in skrajšanje upravnih postopkov po gradbenem zakonu in predpisih s področja varstva okolja in ohranjanja narave. Ta
ukrep bo vsekakor omogočil dodatni zagon dejavnosti, kar je v danih razmerah dodana vrednost,...

Naslov

petek, 24. 4. 2020 Iniciativa za razvoj respiratorja DIHAM

Zaporedna št.
33

Medij

Ljubljana.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 4. 2020

Stran v zbirki:
129

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Internet

Povzetek

...služil za zgled in za motivacijo bodočim rodovom inženirjev, ki bodo nekega dne ustvarjali še boljše naprave, zdravila
in ostale rešitve. Ta narod ima inženirstvo v svojih genih, a vseeno prepogosto pozabimo, kaj so naše prednosti in
kako jih izkoristiti. Mladi, postanite inženirji. S to napravo smo partnerji priskočili...

Naslov

Ifo: Nemška podjetja se očitno pripravljajo na odpuščanja

Zaporedna št.
34

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 4. 2020

Stran v zbirki:
130

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...izračunavati leta 2002, še nikoli doslej ni beležil tako velikega padca. Padec so zaznali v vseh štirih sektorjih storitvenem, proizvodnem, trgovini in gradbeništvu. Storitveni sektor, ki je že prejšnji mesec beležil največji upad, je
tokrat zabeležil zgodovinski padec in v tem sektorju je po navedbah inštituta Ifo...

Naslov

Letošnji prvi maj bo turoben

Zaporedna št.
35

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 29. 4. 2020

Stran v zbirki:
133

Avtor

Igor Dernovšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...podjetij v predelovalnih dejavnostih, 39 odstotkov podjetij v storitvenih dejavnostih, 24 odstotkov podjetij v trgovini na
drobno in 20 odstotkov podjetij v gradbeništvu. Vrednost kazalnika gospodarske klime je aprila padla na minus 39,5
odstotne točke, kar je za kar 46 odstotnih točk nižje kot lani, s čimer je ta kazalnik...

8

Naslov

Letošnji prvi maj bo turoben

Zaporedna št.
36

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 4. 2020

Stran v zbirki:
136

Avtor

Igor Dernovšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...podjetij v predelovalnih dejavnostih, 39 odstotkov podjetij v storitvenih dejavnostih, 24 odstotkov podjetij v trgovini na
drobno in 20 odstotkov podjetij v gradbeništvu. Vrednost kazalnika gospodarske klime je aprila padla na minus 39,5
odstotne točke, kar je za kar 46 odstotnih točk nižje kot lani, s čimer je ta kazalnik...
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Poziv vladi k črtanju določb, škodljivih za
naravo
Če se predlagani protikoronski zakon sprejme v celoti, bodo
posledice za okolje katastrofalne, svari skupina strokovnjakov s
področja biologije.
Objavljeno
28. april 2020 15.30

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

Posodobljeno
28. april 2020 17.06

V nevladni organizaciji Leeway collective, ki jo vodi veslač Rok Rozman, so pred dnevi začeli novo kampanjo proti velikim hidroelektrarnam Rek ne damo. FOTO: Uroš Hočevar
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Maja Prijatelj Videmšek
Opozorilu prek 40 organizacij s prejšnjega tedna, da je vlada v protikoronski zakon skrila določbe, ki s spremembami gradbene zakonodaje in sodelovanja javnosti pri odločanju v upravnih
postopkih omogočajo investicije v okolju škodljive projekte, se je pridružila skupina strokovnjakov s področja biologije s somišljeniki. Vlado so pred začetkom obravnave zakona v parlamentu
pozvali, da iz njega odstrani sporen 42. člen. »Če se predlagani zakon sprejme v celoti, bodo posledice za okolje katastrofalne,« svarijo.
»Nastale razmere, ki so posledica epidemije covida-19, sicer zahtevajo sprejem zakonodaje po nujnem postopku, pri čemer pa ugotavljamo, da se pod krinko nujnosti in brez ustrezne pravne
podlage sprejema ureditve, ki niso v neposredni povezavi z zajezitvijo epidemije,« pišejo strokovnjaki, med katerimi so biologi, naravovarstveniki, okoljevarstveniki, ornitologi, ihtiologi in
ribiči.

Ni potrebe po interventnih ukrepih za gradbeništvo
Posebej zaskrbljujoče po njihovem je, da predlagane spremembe v ZIUZEOP-A (zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 in
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, op. p.) posegajo na področja varovanja okolja in narave in predstavljajo tveganje za nastanek nepopravljivih vplivov na okolje in
naravo«.
Izpostavljajo, da gradbeništvo med epidemijo ni zastalo, zato ni potrebe, da se vsebine s tega področja urejajo interventno. »Sprejemanje sprememb gradbene zakonodaje v imenu nujnosti
zagotovo ne bo doprineslo k boju proti epidemiji covida-19, še manj k temu doprinese načrtovano omejevanje in onemogočanje delovanja nevladnih organizacij,« pišejo.
Spominjajo, da je tudi Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko pri predsedniku republike Borutu Pahorju vlado in državni zbor opozoril, da morajo kljub posebnim razmeram zaradi
epidemije covida-19 vsa interventna zakonodaja in vsi ukrepi slediti temeljnim ustavnim načelom pravne države, zakonitosti in poštenosti ter sorazmernosti in nediskriminacije. V novem
ZIUZEOP-A pri vsebinah v 42. členu ta načela niso upoštevana, trdijo.

Neskladje z nacionalno in evropsko zakonodajo ter Aarhuško
konvencijo

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

42. člen določa, da se v novem zakonu dodajo novo poglavje o gradnji objektov (23. A) in novi členi od 100. b do 100. h, ki predvidevajo pospešitev izdajanja gradbenih dovoljenj s
poenostavitvijo in skrajšanjem postopkov v gradbenem zakonu in predpisih s področja varstva okolja in ohranjanja narave. To je po njihovem sporno z vidika biološke, naravovarstvene in
ihtiološke stroke, prav tako pa vsebine poglavja niso skladne z nacionalno področno, evropsko zakonodajo in Aarhuško konvencijo, ki državljanom daje pravico dostopa do informacij,
udeležbo pri odločanju in pravnega varstva v okoljskih zadevah.

Prevlada javne koristi nad ohranjanjem narave
Pri tem izstopata člen 100. č, ki se nanaša na prevlado javne koristi, ter člen 100. f, ki se nanaša na zastopanje interesov varstva okolja in ohranjanja narave. Člen 100. č navaja »predlog
uvedbe postopka prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave«, vendar ni nikjer definirano in utemeljeno, kaj ta »druga javna korist« sploh je, utemeljujejo.
Člen 100. f pa, kot je opozorilo že 40 organizacij prejšnji teden, želi posredno onemogočiti zastopanje varstva okolja in ohranjanja narave. Nevladnim organizacijam »posredno, z
neutemeljenim nalaganjem dodatnih obveznosti, ki bi jih morale izpolnjevati (društva bi morala imeti 50 aktivnih članov, zavodi tri zaposlene za poln delovni čas in s strokovno izobrazbo 7.
stopnje s področja delovanja nevladnih organizacij, ustanove pa najmanj 10.000 evrov premoženja, op. p.) in ki jih večina ne izpolnjuje, omejuje pravico udeležbe v postopku za izdajo
gradbenega dovoljenja.
Prav tako člen 100. f protipravno zahteva, da bi morale nevladne organizacije te dodatne zahteve ob priglasitvi k udeležbi v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja izpolniti že dve leti pred
predlogom ZIUZEOP-A. To je pravni unikum, ugotavljajo pisci poziva vladi, saj zakoni sicer veljajo od sprejetja dalje.

Minister aktivno za HE Mokrice
Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, pod katerim je predlog zakonske spremembe nastal, je zaostritev kriterijev sodelovanja javnosti v upravnih postopkih utemeljil s pospeševanjem
gradbenih investicij in preprečevanjem izkoriščanja udeležbe v teh postopkih. Meni namreč, da številne nevladne organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu in imajo pravico
vstopati v postopke izdajanja dovoljenj, delujejo v interesu ohranjanja narave in ugodnega stanja okolja. »Nekateri primeri pa so eklatantno v nasprotju s tem,« je dejal in izpostavil primer
nasprotovanja organizacije Rovo gradnji lakirnice družbe Magna Steyr in primer tretje razvojne osi.
Minister se za predlagane zakonske spremembe aktivno zavzema tudi zaradi želje po izvedbi projekta postavitve hidroelektrarne Mokrice, za katerega je bil zadolžen pred nastopom
ministrskega položaja v družbi Hidroelektrarne na Spodnji Savi. Ob nedavnem obisku savskih hidroelektrarn je napovedal, da bodo naredili vse, da bo gradbeno dovoljenje za hidroelektrarno
Mokrice, ki zaradi naravovarstvene presoje stoji, izdano jeseni.

Vlada spreminja tudi uredbo o posegih v okolje
»Čeprav nas vlada prepričuje, da “predlog zakona nima posledic na okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki”, je resnica daleč od zapisanega. V predlagani noveli zakona so s
stališča varstva in ohranjanja okolja in narave sporni členi 100. b do 100. h, ki se v ZIUZEOP-A dodajajo na novo. Teh členov ni mogoče spremeniti posamično, ker so povezani z enakim
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ciljem, odstraniti vse ovire investitorjem. Zato jih je treba črtati v celoti. Predlagani členi ne bodo doprinesli ničesar k boju proti epidemiji covida-19, gre izključno za pritisk na okoljsko
zakonodajo z namenom omogočanja gradnje objektov in prevlade javnega interesa brez upoštevanja stroke, nevladnih organizacij in javnosti,« so zapisali v Društvu za preučevanje in
opazovanje ptic Slovenije (Dopps), ki so med podpisniki poziva. Dodajajo, da je »žalostno, da vlada izkorišča epidemijo za zmanjševanje svoboščin s področja varstva narave, ki so eden
temeljev družbe in še posebej pomembne za prepoznavnost in perspektivo naše republike«.
V Dopps opozarjajo tudi, da namerava vlada med drugim sprejeti uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Njen
predlagatelj je prav tako ministrstvo za okolje in prostor, rok za oddajo komentarja na gradivo se izteče danes.
Ministrstvo v obrazložitvi spremembe uredbe navaja, da je namen administrativna razbremenitev nosilcev tistih posegov v okolje, za katere sta analiza izvedenih predhodnih postopkov in
delna primerjalna analiza pokazali, da ne morejo imeti pomembnih vplivov na okolje. Dviguje se prag, ki za nosilca posega v okolje pomeni obveznost zahtevati predhodni postopek. S tem se
zmanjšuje nabor posegov v okolje, za katere je treba v predhodnem postopku ugotoviti, ali bi lahko imeli pomembne vplive na okolje, posledično pa tudi število takšnih nameravanih posegov
in zahtev za izvedbo tega postopka.

Damijan Denac: Kot odstranitev zavor iz avtomobila
Za polje manj kot 20 vetrnih elektrarn (po zdaj veljavni uredbi so prag tri vetrne elektrarne) ali za melioracije ali komasacije, manjše od 50 hektarov (po zdaj veljavni uredbi je prag 10-100
hektarov), presoja vplivov na okolje sploh ni predvidena, podaja primer direktor Doppsa dr. Damijan Denac. Odpade tudi kumulativna obravnava posegov na okolje, ki sami ne dosegajo
praga, določenega za obveznost presoje. Poleg tega uredba predvideva, da se z začetkom njene veljavnosti ustavijo vsi postopki presoj, ki so bili nujni po kriterijih stare uredbe.

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

»Tisti hip, ko uredba začne veljati, se prekinejo vsi obstoječi postopki po starih kriterijih. Izločili so vse kumulativne učinke, "salami slicing" pa je znana praksa in trik investitorjev. A sodišče
EU takšne prakse ravno ne odobrava. Gre za spremembe z morebitnimi neslutenimi posledicami za ptice, naravo in ljudi, saj gre za kardinalno demontažo pravnega reda,« opozarja Denac, ki
vplive zakonske in uredbene spremembe na varstvo narave primerja z odstranitvijo zavor iz avtomobila.
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Napoved - Slovenija, 29. 4. (sreda)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v sredo, 29. aprila.
POLITIKA
LJUBLJANA - Predvidoma ob 11. uri novinarska konferenca glede aktualnega dogajanja v zvezi z novim koronavirusom.
(STA/FOTO/AVDIO)
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 zakona 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; DZ, velika dvorana,
Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
10.00 minister za obrambo Matej Tonin in načelnik Generalštaba Slovenske vojske brigadir Robert Glavaš bosta
predsedniku republike in vrhovnemu poveljniku obrambnih sil Borutu Pahorju predstavila letno poročilo o pripravljenosti
Slovenske vojske za leto 2019 (fototermin); ob 11.20 (fototermin) bo novinarska konferenca; zbor za predstavnike
medijev ob 9.45 (in najkasneje ob 11.05 za novinarsko konferenco) pri vhodu garaže na Gregorčičevi 20; predsedniška
palača, velika dvorana, Erjavčeva 17, LJUBLJANA (STA/FOTO/AVDIO)
GOSPODARSTVO

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

BRUSELJ - Videokonferenca ministrov EU za promet o učinkovitosti dosedanjih ukrepov pri omilitvi posledic pandemije
covida-19 za transportni sektor ter o koordinaciji sproščanja trenutnih ukrepov v sektorju v okviru t.i. izhodne strategije EU.
Sodeloval bo minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec (ob 15.30).
9.00 spletni pogovor v organizaciji STAkluba o vplivu pandemije novega koronavirusa na kmetijstvo, sodelovali bodo
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
Branko Ravnik in direktor Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja Loka Mitja Vodnjov; prenos v živo na povezavi
https://vzivo.sta.si/, novinarska vprašanja pred ali med dogodkom se sprejema na staklub@sta.si.
15.00 spletni seminar o zagotavljanju likvidnosti gospodarstva ob epidemiji koronavirusa, sodelovali bodo mladi podjetniki
iz različnih slovenskih podjetij; spletna stran dogodka https://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/dogodki/sio-webinarkoronavirus-kako-zagotoviti-likvidnost?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=koronavirus_kako_zagotoviti_likvidnost_gospodarstva&utm_term=2020-04-22.
DRUŽBA
LJUBLJANA - V 11 mestnih občinah bodo potekale čistilne akcije. Izvedba čiščenja okolja bo prilagojena trenutnim
zaščitnim ukrepom, podrobnejše informacije o izvedbi v posameznem mestu pa bodo objavljene na spletnih straneh
mestnih občin.
10.25 minister za javno upravo Boštjan Koritnik bo obiskal Občino Logatec (fototermin ob prihodu pred občinsko stavbo);
ob 10.30 se bo srečal z zaposlenimi na upravni enoti Logatec, ob 11. uri pa z županom Bertom Menardom, direktorjem
občinske uprave Andrejem Vrhuncem, načelnico UE Ljudmilo Kunc in poveljnikom občinskega štaba civilne zaščite
Boštjanom Rupnikom; ob 12.05 si bo ogledal prostore civilne zaščite, Rdečega križa in drugih nevladnih organizacij; ob
12.30 bo dal izjavo za medije; Tržaška cesta 50 a, LOGATEC
11.00 izjava za medije ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec in župana občine Zagorje ob Savi
Matjaža Švagana ob obisku ministrice v Zagorju ob Savi, kjer se bo srečala s tamkajšnjimi predstavniki vzgojnoizobraževalnih zavodov ter predstavniki s področja športa; Delavski dom Zagorje ob Savi, steklena dvorana, Cesta 9.
avgusta 1, ZAGORJE OB SAVI
12.00 spletni pogovor "Opozicija" v organizaciji stranke SD z naslovom Mediji v epidemiji, na katerem bodo spregovorili o
odnosu do novinarjev in medijskih hiš, pritiski vlad na medije, vlogi neodvisnega in svobodnega novinarstva ter porastu
lažnih novic in sovražnega govora, povezovala ga bo evropska poslanka Tanja Fajon (S&D/SD), sodelovali bodo Olaf
Steenfadt (Poročevalci brez meja), Radka Betcheva (EBU) in novinar Ervin Hladnik Milharčič; spletni naslov https://www.
facebook.com/socialnidemokrati.si/ in drugi digitalni kanali SD.
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LJUBLJANA - Evropski dan medgeneracijske solidarnosti.
KULTURA
20.00 spletni pogovor o Razpravi o kolonializmu izpod peresa pesnika, pisatelja in politika Aimeja Cesaira, sodeloval bo
sociolog kulture in poznavalec postkolonialnih teorij in literatur Nikolai Jeffs; Facebook stran Vodnikove domačije
https://www.facebook.com/VodnikovaDomacijaSiska/.
LJUBLJANA - Svetovni dan plesa.
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Tatjana Žnidaršič, popoldne Tjaša Doljak
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Matej Luzar, popoldne Barbara Dovč
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Mihael Šuštaršič, popoldne Sergeja Kotnik Zavrl

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

tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Alenka Vesenjak
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerna dežurna urednica (od 17. do 23. ure): Tjaša Doljak
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Napoved - Slovenija, 29. 4. (sreda) (dopolnjeno)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v sredo, 29. aprila.
POLITIKA
LJUBLJANA - Predvidoma ob 11. uri novinarska konferenca glede aktualnega dogajanja v zvezi z novim koronavirusom.
(STA/FOTO/AVDIO)
NOVO LJUBLJANA/BERLIN - Videokonferenca zunanjega ministra Anžeta Logarja z nemškim zunanjim ministrom
Heikom Maasom, na kateri bosta med drugim razpravljala o izzivih predsedovanja Svetu EU zaradi posledic pandemije
novega koronavirusa in partnerstvu z Nemčijo v okviru tria. Minister Logar bo izpostavil pomen solidarnosti med članicami
EU in se zavzel za usklajene ukrepe za izhod iz pandemije. Predvidoma ob 15. uri bo tudi skupna virtualna novinarska
konferenca.
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 zakona 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; DZ, velika dvorana,
Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
10.00 minister za obrambo Matej Tonin in načelnik Generalštaba Slovenske vojske brigadir Robert Glavaš bosta
predsedniku republike in vrhovnemu poveljniku obrambnih sil Borutu Pahorju predstavila letno poročilo o pripravljenosti
Slovenske vojske za leto 2019 (fototermin); ob 11.20 (fototermin) bo novinarska konferenca; zbor za predstavnike
medijev ob 9.45 (in najkasneje ob 11.05 za novinarsko konferenco) pri vhodu garaže na Gregorčičevi 20; predsedniška
palača, velika dvorana, Erjavčeva 17, LJUBLJANA (STA/FOTO/AVDIO)

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

NOVO 13.30 koordinator Levice Luka Mesec bo predstavil vsebino sklica nujne seje odbora DZ za kulturo in spregovoril
o aktualnih političnih zadevah; pred vhodom DZ, Šubičeva 4 (v primeru dežja v novinarskem središču DZ), LJUBLJANA
GOSPODARSTVO
BRUSELJ - Videokonferenca ministrov EU za promet o učinkovitosti dosedanjih ukrepov pri omilitvi posledic pandemije
covida-19 za transportni sektor ter o koordinaciji sproščanja trenutnih ukrepov v sektorju v okviru t.i. izhodne strategije EU.
Sodeloval bo minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec (ob 15.30).
9.00 spletni pogovor v organizaciji STAkluba o vplivu pandemije novega koronavirusa na kmetijstvo, sodelovali bodo
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
Branko Ravnik in direktor Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja Loka Mitja Vodnjov; prenos v živo na povezavi
https://vzivo.sta.si/, novinarska vprašanja pred ali med dogodkom se sprejema na staklub@sta.si.
15.00 spletni seminar o zagotavljanju likvidnosti gospodarstva ob epidemiji koronavirusa, sodelovali bodo mladi podjetniki
iz različnih slovenskih podjetij; spletna stran dogodka https://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/dogodki/sio-webinarkoronavirus-kako-zagotoviti-likvidnost?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=koronavirus_kako_zagotoviti_likvidnost_gospodarstva&utm_term=2020-04-22.
DRUŽBA
LJUBLJANA - V 11 mestnih občinah bodo potekale čistilne akcije. Izvedba čiščenja okolja bo prilagojena trenutnim
zaščitnim ukrepom, podrobnejše informacije o izvedbi v posameznem mestu pa bodo objavljene na spletnih straneh
mestnih občin.
10.25 minister za javno upravo Boštjan Koritnik bo obiskal Občino Logatec (fototermin ob prihodu pred občinsko stavbo);
ob 10.30 se bo srečal z zaposlenimi na upravni enoti Logatec, ob 11. uri pa z županom Bertom Menardom, direktorjem
občinske uprave Andrejem Vrhuncem, načelnico UE Ljudmilo Kunc in poveljnikom občinskega štaba civilne zaščite
Boštjanom Rupnikom; ob 12.05 si bo ogledal prostore civilne zaščite, Rdečega križa in drugih nevladnih organizacij; ob
12.30 bo dal izjavo za medije; Tržaška cesta 50 a, LOGATEC
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11.00 izjava za medije ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec in župana občine Zagorje ob Savi
Matjaža Švagana ob obisku ministrice v Zagorju ob Savi, kjer se bo srečala s tamkajšnjimi predstavniki vzgojnoizobraževalnih zavodov ter predstavniki s področja športa; Delavski dom Zagorje ob Savi, steklena dvorana, Cesta 9.
avgusta 1, ZAGORJE OB SAVI
12.00 spletni pogovor "Opozicija" v organizaciji stranke SD z naslovom Mediji v epidemiji, na katerem bodo spregovorili o
odnosu do novinarjev in medijskih hiš, pritiski vlad na medije, vlogi neodvisnega in svobodnega novinarstva ter porastu
lažnih novic in sovražnega govora, povezovala ga bo evropska poslanka Tanja Fajon (S&D/SD), sodelovali bodo Olaf
Steenfadt (Poročevalci brez meja), Radka Betcheva (EBU) in novinar Ervin Hladnik Milharčič; spletni naslov https://www.
facebook.com/socialnidemokrati.si/ in drugi digitalni kanali SD.
LJUBLJANA - Evropski dan medgeneracijske solidarnosti.
KULTURA
LJUBLJANA - Svetovni dan plesa.
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Tatjana Žnidaršič, popoldne Tjaša Doljak
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Matej Luzar, popoldne Barbara Dovč
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Mihael Šuštaršič, popoldne Sergeja Kotnik Zavrl
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Alenka Vesenjak
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerna dežurna urednica (od 17. do 23. ure): Tjaša Doljak
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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V DZ razprava o novih upravičencih do pomoči
zaradi epidemije
DZ se je seznanil s predlogom novele zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa in
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Z njimi se predvsem širi nabor upravičencev do dodatkov za
prizadete zaradi epidemije, je povedal finančni minister Andrej Šircelj.
Med dodatnimi upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka zaradi epidemije je minister izpostavil starše otrok s
posebnimi potrebami, prejemnike otroškega in starševskega dodatka, družinske pomočnike, invalide, vojne veterane,
vojne invalide, člane kmetij, rejnike. "Tu ne želim naštevati vseh," je dejal.
Poudaril je, da se bodo te pravice priznavale za nazaj, torej od 13. marca dalje.
V opoziciji bi krog upravičencev še razširili. "Kaj je z najemninami, ki jih najemniki zaradi izpada prometa ne morejo
plačevati," je vprašal Matjaž Han (SD). Luka Mesec (Levica) pa je predlagal še dijake, prekarne delavce in študente, ki
nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji.
Pogoji za povračilo nadomestil plač delavcem na čakanju oz. izostanku od dela zaradi višje sile bodo po ministrovih
besedah po novem bolj ugodni. Enako velja za upravičence do mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila
socialnih prispevkov.
Do pomoči bodo po novem upravičeni delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije
upadli za več kot 10 odstotkov glede na leto 2019. Če lani oz. letos ne bodo poslovali vse leto, se bodo primerjali
povprečni mesečni prihodki.

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

Dodatno bodo ta ukrep lahko uporabile humanitarne in invalidske organizacije ter tudi manjša podjetja iz finančne ali
zavarovalniške dejavnosti.
Samozaposlenim, verskim uslužbencem, družbenikom in kmetom veljavni zakon ponuja pomoč v obliki mesečnega
temeljnega dohodka ter oprostitve plačila socialnih prispevkov v času epidemije. Vlada tudi tu predlaga enako
spremembo pogojev kot pri delodajalcih, ki pošljejo delavce na čakanje.
Šircelj je spomnil na določbo, po kateri bodo morali delodajalci, ki bodo v zameno za izplačilo 200 evrov kriznega dodatka
svojim zaposlenim, ki v času epidemije delajo, oproščeni plačila pokojninskih prispevkov za te delavce, v primeru
izplačevanja nagrad to pomoč vračati. "Vračali bodo v primeru, da bodo nagrade izplačevali poslovodstvu. Če bodo
nagradili delavce, v tem primeru ne," je dejal.
Enkratni solidarnostni dodatek v višini med 130 in 300 evrov, ki ga bodo ob izplačilu aprilske pokojnine prejeli upokojenci,
bodo po novem prejeli tudi kmetje nad 65 let in z nizkimi dohodki ter prejemniki poklicnih pokojnin, če te ne presegajo
700 evrov.
Novost je tudi, da bodo brezposelni, ki so delo izgubili v času po razglasitvi epidemije, prejeli po 513,64 evra bruto na
mesec.
Popravki zakona bodo povečali odhodke proračuna za blizu 37 milijonov evrov, vrednost vseh ukrepov bo tako 3,1
milijarde evrov, je povzel Robert Polnar (DeSUS). Prenovljeni zakon bo ponudil pomoč 1,2 milijona ljudem. "Vrednost
vseh proračunskih ukrepov je primerjalno gledano ena večjih med državami EU," je dejal.
Jani Ivanuša (SNS) je ocenil, da vlada predlaga razmeroma učinkovite ukrepe za zajezitev epidemije, vendar pa so
finančno nevzdržni. "Ti ukrepi nas stanejo preveč," je dejal in si zaželel, da bi proračunska sredstva v prvi vrsti namenili
za razvoj cepiva. Če bi Slovenija sama razvila cepivo, potem bi ga lahko prodajali drugim in ga ne bi bilo treba kupovati
po oderuških cenah, je dejal.
Predlog novele zakona prinaša še nekatere druge rešitve. Ena od njih je začasna oprostitev plačila davka na dodano
vrednost od dobave zaščitne in medicinske opreme.
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Z namenom pomagati turističnim podjetjem se uvaja vrednotnice, ki jih lahko organizatorji potovanj izdajo potrošniku,
namesto da bi mu vrnili že vplačani znesek. Unovčiti jih bo mogoče v 24 mesecih od izdaje, če potrošnik tega ne bo storil,
pa bo lahko od organizatorja potovanja zahteval vračilo zneska v denarju.

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

Da bi pospešili investicije, predlog novele zakona predvideva ukrepe za pospešitev izdajanja gradbenih dovoljenj ter
poenostavitev in skrajšanje upravnih postopkov po gradbenem zakonu in predpisih s področja varstva okolja in
ohranjanja narave. Izključitvi nevladnih organizacij iz sodelovanja v gradbenih postopkih ostro nasprotujejo predvsem v
Levici.
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DZ v nadaljevanju izredne seje tudi o
nekoronskih temah
DZ bo v nadaljevanju izredne seje danes med drugim obravnaval predlog novele zakona o dodatnih ukrepih za odpravo
posledic škode zaradi prenamnožitve podlubnikov. Na dnevnem redu ima še nekaj drugih nekoronskih tem, med drugim
predlog novele zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save.
Predlog novele zakona, ki ureja ukrepe zaradi prenamnožitve podlubnikov, prinaša dve bistveni vsebinski spremembi.
Prva se nanaša na spremembe upravnega postopka v zvezi z odločbami o sanitarni sečnji in rokih za njeno izvršitev,
druga pa na skrajšanje postopka za spreminjanje gozdnogospodarskega načrta v primeru naravne nesreče v gozdu.
Poslanci bodo razpravljali tudi o predlogu novele zakona o divjadi in lovstvu, ki med drugim predlaga, da bi država
namesto lovskih družin še pet let plačevala škodo po šakalu, ki bo od 1. maja lovna vrsta.
Po predlogu novele zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save pa bi lahko
pristojni organ obravnavo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja oz. presojo vplivov na okolje začel brez predložitve
lastninske ali druge stvarne pravice na nepremičninah, pod pogojem, da investitor dokazilo o pravici graditi na
nepremičninah predloži do izdaje gradbenega dovoljenja. Na začetku imeti vsa zemljišča, vključno z vodotoki in
obvoznicami, je po mnenju predlagateljev namreč nemogoče.
Na dnevnem redu seje so med drugim tudi predlogi novel energetskega zakona, gradbenega zakona in zakona o vodah.

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

Že danes pa je pričakovati tudi odločitev državnega sveta, ali ne bo zahteval veta na tri zakone, ki jih je v sklopu drugega
protikoronskega paketa v torek sprejel DZ. Če vodje interesnih skupin in predsedniki komisij DS na dopoldanski
videokonferenci ne bodo izrazili namere za vložitev vetov, se bodo že danes glede tega izrekali tudi svetniki na dopisni
seji, je za STA povedal predsednik DS Alojz Kovšca.
Če oz. ko bo predsednik DZ Igor Zorčič od DS prejel informacijo, da ne bo zahteval vetov, bo DZ predvidoma takoj
odločal o vladnih predlogih sklepov o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o vseh treh zakonih iz drugega
paketa. Tako bi jih glede na nedavne spremembe referendumske zakonodaje, ki ureja ravnanje DZ v primeru ustavno
nedopustnih referendumov, lahko takoj poslali v razglasitev.
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Dnevnik o projektu ljubljanskega potniškega
centra (29. 4.)
Peter Pahor v komentarju Vlada naj izkoristi priložnost piše o dolgoletnem uresničevanju projekta ljubljanskega
potniškega centra. Najnovejša razdelitev na tri investitorje prinaša težave. Zasebni del projekta že ureja nepremičninski
sklad madžarske banke OTP, javni del pa sta prevzeli Slovenske železnice in direkcija za infrastrukturo.

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

"Pomislekov o financiranju projekta država ne bi smela imeti. Ne gre le za naložbo v gradbeništvo, ki ga utegnejo
posledice epidemije močno prizadeti, in nujno potrebno infrastrukturo, temveč tudi v trajnostno mobilnost, ki je imajo
politiki vedno polna usta, neradi pa zanjo sežejo v žep. Pri zasebnem delu projekta gre tudi za tujo naložbo, s katerimi se
tako leve kot desne vlade rade pohvalijo. Janševa vlada bi lahko izkoristila tudi dejstvo, da za naložbo stojijo Madžari, saj
bi lahko rekli, poglejte, naših prijateljev pri nas ne zanimajo le mediji. Da ne govorimo o tem, kakšen politični kapital bi
lahko zanje predstavljal zagon projekta potniškega centra v Ljubljani."
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Pregled - svet do 12. ure
Pregled dogodkov v svetu do 12. ure.
ŽENEVA - Po svetu so po navedbah Združenih narodov v zadnjih tednih aretirali po več deset tisoč ljudi, ki so kršili
ukrepe za zajezitev pandemije novega koronavirusa. Visoka komisarka ZN za človekove pravice Michelle Bachelet je v
ponedeljek pozvala vlade, naj ne izkoriščajo pooblastil, ki so jih pridobile v času krize.
DUNAJ - Avstrija namerava ob izboljšanju razmer v krizi novega koronavirusa po skoraj sedmih tednih odpraviti omejitev
gibanja na prostem. Od 1. maja bodo morali državljani upoštevati le meter varnostne razdalje do oseb, ki niso iz
njihovega gospodinjstva. Od začetka maja bodo glede na vladne načrte v Avstriji svoja vrata odprle vse trgovine in večino
storitev, kot so na primer frizerji. Bari in restavracije naj bi sledili sredi maja. Hoteli bodo lahko prve goste sprejeli 29.
maja. V Avstriji se število novih okužb že dneve umirja in stopnja kužnosti znaša 0,59. V Avstriji so doslej potrdili 15.256
okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 549 oseb, ozdravelo pa jih je 12.362.
BERLIN - Število potrjenih primerov novega koronavirusa v Nemčiji ne pada več. Inštitut Robert Koch (RKI) je v
ponedeljek opozoril, da se je stopnja kužnosti z 0,9 povečala na okoli ena. V zadnjem dnevu so sicer potrdili 1144 novih
primerov, skupno so potrdili 156.337 okužb, covid-19 pa je terjal 5913 življenj. V zadnjem tednu so v Nemčiji odprli
številne manjše in srednje velike trgovine in poslovalnice, v večini zveznih držav pa se bodo lahko učenci počasi vrnili v
šole. Nove številke predstavljajo udarec v boju za zajezitev novega koronavirusa.
WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek na novinarski konferenci svoje delovne skupine
proti novemu koronavirusu zagotovil, da s testiranjem po ZDA glede na okužbo z virusom ne bo niti najmanjših težav. Ob
izdaji smernic zveznim državam za testiranja je ponovil, da je to stvar držav, zvezna vlada pa izhod v skrajni sili. Trump je
tudi omenil možnost, da bi ZDA zahtevale odškodnino od Kitajske, ker ni zaustavila novega koronavirusa, vendar se ZDA
o znesku naj ne bi še odločile.

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

PEKING - Kitajska očita ameriškim politikom, da brezsramno lažejo glede pandemije novega koronavirusa, ki se je iz
Kitajske razširil po vsem svetu.
"Ameriški politiki so večkrat prezrli resnico in izrekali brezsramne laži," je izjavil tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega
ministrstva Geng Shuang. "Imajo samo en cilj - zmanjšati svojo odgovornost za slabo epidemiološko preventivo in nadzor
ukrepov ter preusmerjati pozornost javnosti," je dodal na rednem brifingu za medije.
NEW YORK - Delež testiranih prebivalcev mesta New York, pri katerih so odkrili protitelesa novega koronavirusu se je od
preteklega tedna povečal z 21,2 na 24,7 odstotka, je v ponedeljek sporočil newyorški guverner Andrew Cuomo. Za
koronavirusno boleznijo 19 je v zvezni državi New York v nedeljo umrlo 337 ljudi, kar je pet manj kot dan prej.
TALLINN - Estonska vlada je sprejela strategijo za postopno odpravo ukrepov, ki so jih uvedli zaradi izbruha novega
koronavirusa. Načrt predvideva postopno rahljanje ukrepov, vendar ni zastavljene časovnice, ampak so odločilni drugi
kriteriji. Estonska vlada namerava biti pri rahljanju ukrepov kar se da fleksibilna in se bo odločala enkrat tedensko.
Predpogoj je upoštevanje obstoječih ukrepe obnašanja in higiene. V prvem koraku bodo dovolili uporabo športnih naprav
in objektov na prostem. Ob strogih varnostnih ukrepih bodo športna igrišča odprli 2. maja. Takrat naj bi po poročanju
estonskih medijev odprli tudi otroška igrišča, muzeje na prostem in razstave na prostem. Javnih prireditev vlada v maju in
juniju še na predvideva.
KAIRO - Egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi je za tri mesece podaljšal izredne razmere v državi, ki jih je sicer
uvedel aprila 2017. Kot razlog je navedel zdravstvene in varnostne razmere. Egiptovska policija ima v času izrednih
razmer široka pooblastila za aretacije in pridržanje ter omejevanje ustavnih pravic, kot sta svoboda govora in svoboda
zbiranja. Egiptovsko ministrstvo za zdravje je do zdaj zabeležilo 4782 primerov covida-19. 337 bolnikov je umrlo, 1236 jih
je ozdravelo.
HONGKONG - Znanstveniki s hongkonške univerze za znanost in tehnologijo so razvili dezinfekcijsko sredstvo, ki
površine pred virusi ščiti tudi do 90 dni. Uniči do 99,99 odstotka visoko infekcijskih virusov, kot so virusi ošpic, mumpsa in
rdečk. Dezinfekcijsko sredstvo, imenovano MAP-1, nudi zaščito površin pred mikrobi do 90 dni. Lahko se ga uporablja na
različnih površinah, kot so kovine, beton, les, steklo, plastika in blago, pri čemer se ne spreminjata videz in občutek ob
dotiku materiala. V hongkonških trgovinah bo na prodaj prihodnji mesec. 50-mililitrska steklenička sredstva bo stala 70
hongkonških dolarjev (osem evrov), 200-mililitrska pa 250 (32 evrov), poročajo tuje tiskovne agencije.
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NEW DELHI - Strokovnjaki ugibajo, zakaj je v Indiji manj žrtev novega koronavirusa kot drugod po svetu. V velikih
indijskih mestih je namreč stopnja umrljivosti za covidom-19 nižja kot v drugih žariščih izbruha. Skoraj dva meseca po
prvih okužbah so v državi z 1,35 milijarde prebivalcev potrdili 29.000 primerov, umrlo je več kot 900 ljudi. Številni
strokovnjaki za javno zdravje in zdravniki menijo, da je virus v Indiji pod nadzorom zaradi strogih omejitvenih ukrepov, ki
so v veljavi dober mesec. Drugi so prepričani, da je v Indiji manj mrtvih zaradi pretežno mladega prebivalstva. Znano je
namreč, da je okužba z novim koronavirusom nevarnejša za starejše ljudi. Tretja možnost je, da je v Indiji prisoten manj
nevaren sev virusa, počasneje bi se lahko širili tudi zaradi visokih temperatur. Ti dve teoriji sicer nista podkrepljeni z
dokazi.
ŽENEVA - Ob koncu lanskega leta je bilo po svetu 50,8 milijona ljudi notranje razseljenih. Samo v lanskem letu je moralo
zaradi konfliktov in katastrof svoje domove zapustiti 33,4 milijona ljudi, kar je največ od leta 2012, v poročilu opozarjata
Center za spremljanje notranje razseljenih oseb (IDMC) in Norveški svet za begunce. Pred naravnimi katastrofami, kot so
bili cikloni v Bangladešu, Indiji in Mozambiku ter orkan Dorian na Bahamih, je lani v 140 državah moralo domove zapustiti
24,9 milijona ljudi. Konflikti v 50 državah pa so z domov pregnali 8,5 milijona ljudi, med drugim v Etiopiji, Južnem Sudanu
in Siriji.
BRUSELJ - Države članice Evropske unije so lani mednarodno zaščito podelile 295.785 prosilcem, kar je približno šest
odstotkov manj kot leta 2018. Največ ljudem so zaščito podelili v Nemčiji, in sicer 116.230. Med prosilci, ki so jim odobrili
zaščito, je največ Sircev. V 27 članicah EU je sicer lani za azil zaprosilo tudi 13.795 mladoletnikov brez spremstva, potem
ko jih je bilo predlani skoraj 20 odstotkov več oziroma 16.785. Največ mladoletnih prosilcev brez spremstva je za azil
zaprosilo v Grčiji in sicer 3330 oziroma 24,1 odstotka. Sledita Nemčija z 2690 (19,5 odstotka) in Belgija s 1220 (8,8
odstotka). Največ je bilo Afganistancev (4205 oziroma 30 odstotkov), Sircev (1370 oziroma 10 odstotkov) in Pakistancev
(1355 oziroma 10 odstotkov).
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BRASILIA - Brazilsko vrhovno sodišče je v ponedeljek po lokalnem času dovolilo preiskavo glede očitkov na račun
brazilskega predsednika Jaira Bolsonara. Nekdanji minister za pravosodje Sergio Moro mu očita, da se je vmešaval v
policijske preiskave. Sodnik Celso de Mello je hkrati določil 60-dnevni rok za začetek preiskave, v okviru katere naj bi
zaslišali Mora. Od njegovega zaslišanja je odvisno, ali bo sledila zahteva tožilstva za začetek sodnega procesa proti
Bolsonaru ali obtožnica proti Moru zaradi krivega pričanja. Če bo preiskava potrdila očitke na račun predsednika, bo nato
na potezi brazilski kongres, ki bo odločal o začetku procesa za odstavitev Bolsonara.
LONDON/FRANKFURT/PARIZ/TOKIO- Trgovanje na pomembnejših evropskih borzah se je začelo zadržano, saj
vlagatelji pozorno spremljajo dogajanje na naftnem trgu, kjer cene še naprej padajo, pričakujejo pa tudi objavo slabših
četrtletnih rezultatov podjetij. Na azijskih borzah se je prav taji trgovalo previdno. Vlagatelje je sicer hrabrilo ponedeljkovo
dogajanje na Wall Streetu, kjer so se tečaji v povprečju zvišali, a so bili vseeno nekoliko zadržani zaradi nadaljnjega
ostrega padca cen nafte.
SINGAPUR - Cene nafte se še naprej znižujejo, saj povpraševanje ostaja globoko pod ponudbo. Ameriška nafta je
izgubila še nadaljnjih 14 odstotkov, za sod je trenutno treba odšteti manj kot 11 dolarjev, pocenila pa se je tudi nafta
brent.
MÜNCHEN - Nemška podjetja se zaradi krize, ki jo je povzročila pandemija koronavirusa, očitno že pripravljajo na
odpuščanja. Kazalnik zaposlovanja inštituta Ifo je namreč aprila padel na 86,3 točke, potem ko je marca znašal 93,4
točke. Gre za najnižjo raven tega kazalca doslej, ki kaže na prihajajoči dvig brezposelnosti v Nemčiji. Kazalnik
zaposlovanja so začeli izračunavati leta 2002, še nikoli doslej ni beležil tako velikega padca. Padec so zaznali v vseh
štirih sektorjih - storitvenem, proizvodnem, trgovini in gradbeništvu.
NEW YORK - Ameriški živinorejci so zaradi pandemije novega koronavirusa v hudih težavah, saj morajo zaradi motenj v
oskrbovalnih verigah pobiti na milijone svinj, piščancev in goveda, hkrati pa je zaradi odpuščanj v ZDA vse več lačnih
ljudi, ki čakajo na pomoč v hrani. Samo prašičerejci bodo letos izgubili pet milijard dolarjev.
LÜBECK/MÜNCHEN - Pisateljica Nora Bossong prejme nagrado Thomasa Manna, vredno 25.000 evrov. Tako so v
ponedeljek sporočili iz mesta Lübeck, ki nagrado podeljuje skupaj z Bavarsko akademijo lepih umetnosti.
Osemintridesetletna pisateljica iz Bremna, ki živi v Berlinu, velja za eno najbolj vsestranskih nemško govorečih avtoric.
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Napoved - Slovenija, 29. 4. (sreda)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v sredo, 29. aprila.
POLITIKA
LJUBLJANA - Predvidoma ob 11. uri novinarska konferenca glede aktualnega dogajanja v zvezi z novim koronavirusom.
(STA/FOTO/AVDIO)
LJUBLJANA/BERLIN - Videokonferenca zunanjega ministra Anžeta Logarja z nemškim zunanjim ministrom Heikom
Maasom, na kateri bosta med drugim razpravljala o izzivih predsedovanja Svetu EU zaradi posledic pandemije novega
koronavirusa in partnerstvu z Nemčijo v okviru tria. Minister Logar bo izpostavil pomen solidarnosti med članicami EU in
se zavzel za usklajene ukrepe za izhod iz pandemije. Predvidoma ob 15. uri bo tudi skupna virtualna novinarska
konferenca.
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 zakona 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; DZ, velika dvorana,
Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
10.00 minister za obrambo Matej Tonin in načelnik Generalštaba Slovenske vojske brigadir Robert Glavaš bosta
predsedniku republike in vrhovnemu poveljniku obrambnih sil Borutu Pahorju predstavila letno poročilo o pripravljenosti
Slovenske vojske za leto 2019 (fototermin); ob 11.20 (fototermin) bo novinarska konferenca; zbor za predstavnike
medijev ob 9.45 (in najkasneje ob 11.05 za novinarsko konferenco) pri vhodu garaže na Gregorčičevi 20; predsedniška
palača, velika dvorana, Erjavčeva 17, LJUBLJANA (STA/FOTO/AVDIO)
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11.00 skupna izjava za medije predsednice stranke DeSUS Aleksandre Pivec in predsednika Zdusa Janeza Sušnika
glede enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence in druge ranljive skupine; sedež Zdusa, Kebetova 9,
LJUBLJANA
13.30 koordinator Levice Luka Mesec bo predstavil vsebino sklica nujne seje odbora DZ za kulturo in spregovoril o
aktualnih političnih zadevah; pred vhodom DZ, Šubičeva 4 (v primeru dežja v novinarskem središču DZ), LJUBLJANA
GOSPODARSTVO
ZAGREB - Srečanje slovenskega ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška ter hrvaškega
ministra za turizem Garija Cappellija o možnostih za delovanje turizma v času izbruha koronavirusa.
BRUSELJ - Videokonferenca ministrov EU za promet o učinkovitosti dosedanjih ukrepov pri omilitvi posledic pandemije
covida-19 za transportni sektor ter o koordinaciji sproščanja trenutnih ukrepov v sektorju v okviru t.i. izhodne strategije EU.
Sodeloval bo minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec (ob 15.30).
9.00 spletni pogovor v organizaciji STAkluba o vplivu pandemije novega koronavirusa na kmetijstvo, sodelovali bodo
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
Branko Ravnik in direktor Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja Loka Mitja Vodnjov; prenos v živo na povezavi
https://vzivo.sta.si/, novinarska vprašanja pred ali med dogodkom se sprejema na staklub@sta.si.
15.00 spletni seminar o zagotavljanju likvidnosti gospodarstva ob epidemiji koronavirusa, sodelovali bodo mladi podjetniki
iz različnih slovenskih podjetij; spletna stran dogodka https://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/dogodki/sio-webinarkoronavirus-kako-zagotoviti-likvidnost?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=koronavirus_kako_zagotoviti_likvidnost_gospodarstva&utm_term=2020-04-22.
DRUŽBA
LJUBLJANA - V 11 mestnih občinah bodo potekale čistilne akcije. Izvedba čiščenja okolja bo prilagojena trenutnim
zaščitnim ukrepom, podrobnejše informacije o izvedbi v posameznem mestu pa bodo objavljene na spletnih straneh
mestnih občin.
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10.25 minister za javno upravo Boštjan Koritnik bo obiskal Občino Logatec (fototermin ob prihodu pred občinsko stavbo);
ob 10.30 se bo srečal z zaposlenimi na upravni enoti Logatec, ob 11. uri pa z županom Bertom Menardom, direktorjem
občinske uprave Andrejem Vrhuncem, načelnico UE Ljudmilo Kunc in poveljnikom občinskega štaba civilne zaščite
Boštjanom Rupnikom; ob 12.05 si bo ogledal prostore civilne zaščite, Rdečega križa in drugih nevladnih organizacij; ob
12.30 bo dal izjavo za medije; Tržaška cesta 50 a, LOGATEC
11.00 izjava za medije ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec in župana občine Zagorje ob Savi
Matjaža Švagana ob obisku ministrice v Zagorju ob Savi, kjer se bo srečala s tamkajšnjimi predstavniki vzgojnoizobraževalnih zavodov ter predstavniki s področja športa; Delavski dom Zagorje ob Savi, steklena dvorana, Cesta 9.
avgusta 1, ZAGORJE OB SAVI
12.00 spletni pogovor "Opozicija" v organizaciji stranke SD z naslovom Mediji v epidemiji, na katerem bodo spregovorili o
odnosu do novinarjev in medijskih hiš, pritiski vlad na medije, vlogi neodvisnega in svobodnega novinarstva ter porastu
lažnih novic in sovražnega govora, povezovala ga bo evropska poslanka Tanja Fajon (S&D/SD), sodelovali bodo Olaf
Steenfadt (Poročevalci brez meja), Radka Betcheva (EBU) in novinar Ervin Hladnik Milharčič; spletni naslov https://www.
facebook.com/socialnidemokrati.si/ in drugi digitalni kanali SD.
LJUBLJANA - Evropski dan medgeneracijske solidarnosti.
KULTURA
LJUBLJANA - Svetovni dan plesa.
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
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dopoldne Tatjana Žnidaršič, popoldne Tjaša Doljak
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Matej Luzar, popoldne Barbara Dovč
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Mihael Šuštaršič, popoldne Sergeja Kotnik Zavrl
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Alenka Vesenjak
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerna dežurna urednica (od 17. do 23. ure): Tjaša Doljak
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Csányi, prvi madžarski milijarder
Prvi mož madžarske banke OTP je 67letni podjetnik Sándor Csányi, ki je lani obiskal
Slovenijo, kjer se je udeležil novinarske konference od predstavitvi prevzema SKB
banke.
Peter Pahor

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

28. april 2020
28. april 2020 7:30
Predviden čas branja: 2 min

Predsednik upravnega odbora in glavni izvršni direktor OTP Bank Sándor Csányi (Foto: Matjaž Rušt)

Csányi je lastnik kmetijskoživilskega konglomerata Bonafarm (med drugim imajo blagovno
znamko Pick), ocenjenega na slabo milijardo evrov, poleg tega ima tudi deleže v madžarski naftni
družbi MOL, kjer zaseda položaj člana upravnega odbora. Csányi je kljub dolgoletnemu delu v
bančnem sektorju obogatel predvsem z naložbami v kmetijstvu in živilskopredelovalni industriji.
Od tod izvirajo tudi njegove korenine, saj se je rodil v razmeroma revni kmečki družini v
Jaszarokszallasu na severu Madžarske. Oče in mati sta delala v vaški kooperativi, kjer so se
ukvarjali predvsem s pridelavo sladkorne pese. Madžarski mediji pišejo, da je Csányijev odnos s
predsednikom Viktorjem Orbanom »zapleten«. Kot pretkan poslovnež se Csányi sploh v zadnjih
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letih ne zoperstavlja Orbanovim načrtom, čeprav naj se v marsičem ne bi strinjala. Tudi Orban pa
se zaveda Csányijeve finančne moči in vpliva, ki je že prerasel okvire Madžarske. Se pa pod
Orbanovim pokroviteljstvom (nekateri namigujejo, da je v resnici premoženje njegovo) vse bolj
krepi drugi madžarski milijarder, 53letni Lőrinc Mészáros. Gre za Orbanovega prijatelja iz
otroštva, ki je zgolj v zadnjih nekaj letih nakopičil neizmerno bogastvo predvsem na račun
državnih pogodb in projektov, ki jih financira Evropska unija. Mreža podjetij okrog družbe Opus
Global Nyrt, ki se ukvarjajo s financami, gradbeništvom, energetiko in turizmom, naj bi bila
vredna že okoli 1,5 milijarde evrov, predvsem investicije v bančni sektor pa naj bi bile usmerjene
v omejevanje vpliva Sándorja Csányija. pp
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Preberite še: Madžari mislijo s potniškim centrom resno
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NAJNOVEJŠE
11 min

Premier, ne
imenujte Kreka za
šefa NIJZ, prosim!

13 min

Instant zvezde:
Pahor trdi, da ni
špeckahla,
Počivalšek
ponovno združen
s kravam...

13 min

Krčenje košarice
storitev: Za
zdravje morda več
iz lastnega žepa

13 min

Ljubljanski
potniški center:
Vlada naj izkoristi
priložnost

13 min

Afera zaščitne
maske:
Obrambno in
gospodarsko
ministrstvo na
nasprotnih
bregovih
Vse objave

Pečečnik korak bliže do
gradbenega dovoljenja
Po več kot enem letu je postopek izdaje gradbenega dovoljenja za projekt
Jožeta Pečečnika na območju Plečnikovega stadiona prišel do točke, ko je
zrel za javno razgrnitev. Zdaj ima zainteresirana javnost možnost vključitve
v postopek in oddaje pripomb k projektni dokumentaciji. Po zaključku
javne razgrnitve bo ministrstvo lahko sprejelo odločitev o oddaji
dovoljenja.

Glede na pretekle izkušnje Pečečnikove družbe je vsekakor
pričakovati, da bodo v postopku oddaje pripomb k projektni
dokumentaciji sodelovali vsaj sosedje iz Fondovih blokov. (Foto:
Luka Cjuha)

Približno leto in štiri mesece potem, ko je družba
Bežigrajski športni park pod vodstvom direktorja
Joca Pečečnika ministrstvo za okolje in prostor
zaprosila za izdajo gradbenega dovoljenja za
projekt Bežigrajski športni park, je ministrstvo
postopek pripeljalo do točke, ko je vso
dokumentacijo tega famoznega projekta na
območju Plečnikovega stadiona lahko javno
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razgrnilo. Zdaj ima torej zainteresirana javnost
možnost dati pripombe in se vključiti v postopek
izdaje gradbenega dovoljenja za Pečečnikov
projekt, ki je ocenjen na kar 240 milijonov evrov
brez davka na dodano vrednost. Njegova
gradnja naj bi trajala 71 mesecev oziroma
praktično šest let.

Društvo arhitektov
zahtevalo razveljavitev
prostorskega načrta
Roka za pisno oddajo pripomb (prek navadne ali
elektronske pošte) oziroma za sodelovanje
javnosti na ministrstvu niso določili točno, saj je
odvisen predvsem od tega, kdaj bo vlada
odpravila ukrepe zaradi koronavirusa na
področju upravnih postopkov. Ko bo vlada to
storila, bo začel teči 30-dnevni rok, za oddajo
pripomb oziroma priglasitev sodelovanja
zainteresirane javnosti v postopku. Glede na
pretekle izkušnje Pečečnikove družbe je
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vsekakor pričakovati, da bodo v postopku
sodelovali vsaj sosedje iz Fondovih blokov.
Slednji pa niso edina skupina, ki projektu
nasprotuje. Leta 2017 se je za Plečnikov stadion
zavzelo državno odvetništvo (takrat še državno
pravobranilstvo), leto pozneje pa se je o
Pečečnikovem projektu negativno izrekla
nevladna organizacija Alpe Adria Green. Za
ohranitev Plečnikovega stadiona v izvirni obliki
se poleg civilne iniciative zavzema tudi Društvo
arhitektov Ljubljana. Izvršni odbor društva je celo
na kulturno in okoljsko ministrstvo poslal
zahtevek za razveljavitev ljubljanskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
Plečnikovega stadiona, ki dovoljuje uresničitev
Pečečnikovih načrtov.

Le en krog pritožb
Javna razgrnitev omenjene dokumentacije
pomeni, da je Pečečnikov projekt zdaj usklajen z
zahtevami vseh mnenjedajalcev. Pričakovano je
družba še največ časa porabila, da je z
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ustreznimi dopolnili ali dodatnimi zavezami
prepričala agencijo za okolje in Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, ki sta na koncu
vendarle izdala mnenje, da je načrtovana
gradnja sprejemljiva s predpisi z njunih področij.
Iz dokumentacije je denimo razvidno, da je
agencija za okolje šele s četrtim mnenjem
potrdila, da je projekt skladen s predpisi. Družba
Bežigrajski športni park je namreč morala projekt
dopolniti z ustreznimi podatki oziroma dokazili,
da je istoimenski projekt z vidika hrupa,
svetlobnega onesnaženja in ravnanja z odpadki
okoljsko sprejemljiv.
Ministrstvo bo gradbeno dovoljenje izdalo v
integralnem postopku, kar pomeni, da sočasno
teče postopek presoje vplivov gradnje
Bežigrajskega športnega parka na okolje. Za
družbo Bežigrajski športni park, katere
ustanovitelja sta poleg Pečečnikove družbe še
Mestna občina Ljubljana in Olimpijski komite
Slovenije, je pridobivanje dovoljenj za ta projekt
boleča točka, saj se ji je po stari gradbeni
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zakonodaji zataknilo že v fazi pridobivanja
okoljevarstvenega soglasja. Spomnimo, zanj je
Pečečnik zaprosil leta 2010, a ker se je na dve
negativni odločbi agencije za okolje pritožil
Bežigrajski športni park, na dve pozitivni pa
nasprotniki Pečečnikovega projekta, do
pravnomočne odločitve ni prišlo. Po skoraj
desetletju čakanja na dokončno odločitev je
Pečečnik vlogo za izdajo okoljevarstvenega
soglasja na agenciji za okolje konec leta 2018
umaknil, a hkrati na ministrstvu za okolje in
prostor zaprosil za izdajo gradbenega dovoljenja
po novi zakonodaji. Ker postopka izdaje
gradbenega dovoljenja in presoje vplivov na
okolje tečeta sočasno, si Pečečnik lahko obeta,
da bo prihranil vsaj nekaj časa, ker bo mogoč
samo en krog pritožb. Po stari zakonodaji bi
namreč nasprotniki projekta pritožbe lahko
vlagali tako v postopku pridobivanja
okoljevarstvenega soglasja kot tudi izdaje
gradbenega dovoljenja.

29

29.04.2020

Dnevnik.si

Sreda

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042928170/lokalno/ljubljan...

4/4

Kaj vključuje Pečečnikov
projekt?
V okviru projekta Bežigrajski športni park je
predvidena gradnja 18-nadstropne hotelske
stolpnice v križišču Samove ulice in
Vodovodne ceste in treh poslovnih vil na
današnji zelenici vzdolž Koroške ulice. Pod
stadionom je predvidenih pet podzemnih etaž,
v katerih bodo med drugim nakupovalni
center, športne dvorane in parkirna garaža.
Od Plečnikove arhitekture morajo biti
ohranjeni glorieta, dva paviljona, spominski
steber, obodni opečnati zid stadiona, pokrito
stebrišče Dunajski cesti in podkvasta oblika
tribun, pri čemer je v Pečečnikovem projektu
predvidena nadzidava tribun z dvema
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pokritima VIP-etažama.
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NAJNOVEJŠE
8 min

Premier, ne
imenujte Kreka za
šefa NIJZ, prosim!

10 min

Prošnja
policistom

10 min

Pečečnik korak
bliže do
gradbenega
dovoljenja

10 min

Kje si, Borut?, 2.

10 min

Tomaž Mastnak:
Zdravstvena kriza
je razkrila krizo
sistema

Ljubljanski potniški center: Vlada
naj izkoristi priložnost
Od leta 2006, odkar smo priča uresničevanju projekta ljubljanskega
potniškega centra, smo slišali že mnogo obljub, na koncu pa vsakič ostali
praznih rok. Pri projektu so se od takrat zamenjali že trije investitorji, a
smo po skoraj petnajstih letih spet skoraj na začetku. S pomembno razliko.
Če je pri prvih dveh investitorjih, madžarsko-kanadskem TriGranitu in
romunskem skladu Prime kapital, še veljalo, da bo projekt izveden v javnozasebnem partnerstvu, ko bi zasebni investitor v zameno za zemljišče
poleg zasebnega dela s stolpnico in zabaviščno-nakupovalnim centrom
gradil tudi železniško postajo, je ta koncept danes dokončno pokopan.
Aktualni investitor, nepremičninski sklad madžarske banke OTP, bo
predvidoma nanciral samo zasebni del, Slovenske železnice so prevzele
avtobusno postajo, direkcija za infrastrukturo pa tire in (predvidoma)
železniško postajo.

Vse objave

Kljub pozitivnim signalom, ki jih daje novi
zasebni investitor, sklad banke OTP, ki je lani pri
nas že kupila SKB banko, razpad projekta na tri
dele skriva številne pasti. Po idealnem (ali kar
edinem) scenariju bi bilo treba gradnjo
zasebnega dela izvajati kar se da sočasno z
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javnim, saj bi bile sicer motnje pri obratovanju
železniške postaje prevelike. To bo terjalo dobro
koordinacijo ekip vseh investitorjev, prvi pogoj pa
je, da so vsi projekti pripravljeni in usklajeni med
seboj, posebej kar zadeva tire in železniško
postajo.
A se pri tem že zdaj zatika. Medtem ko OTP
projektira stolpnico ob Trgu OF, poslovno stavbo
na vogalu Vilharjeve in Dunajske ter zabaviščnonakupovalni center nad tiri, na Slovenskih
železnicah sanjajo, da bi v okviru avtobusne
postaje gradili še svoje nove poslovne prostore,
za železniško postajo pa uradno sploh še
nimamo investitorja. Po razdrtju javnozasebnega partnerstva ta ne more biti nihče drug
kot država, a na direkciji za infrastrukturo pravijo,
da bodo projekt prevzeli, ko bodo za to sprejete
ustrezne rešitve (beri: zagotovljen denar).
Pomislekov o financiranju projekta država ne bi
smela imeti. Ne gre le za naložbo v
gradbeništvo, ki ga utegnejo posledice epidemije
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močno prizadeti, in nujno potrebno infrastrukturo,
temveč tudi v trajnostno mobilnost, ki je imajo
politiki vedno polna usta, neradi pa zanjo sežejo
v žep. Pri zasebnem delu projekta gre tudi za
tujo naložbo, s katerimi se tako leve kot desne
vlade rade pohvalijo. Janševa vlada bi lahko
izkoristila tudi dejstvo, da za naložbo stojijo
Madžari, saj bi lahko rekli, poglejte, naših
prijateljev pri nas ne zanimajo le mediji. Da ne
govorimo o tem, kakšen politični kapital bi lahko
zanje predstavljal zagon projekta potniškega
centra v Ljubljani.
Z odločitvijo za gradnjo železniške postaje bi
vlada naredila tudi ogromno uslugo ljubljanski
občini, saj bi lahko na en mah uredili
Masarykovo cesto v štiripasovnico s spodobnimi
površinami za pešce in kolesarje, rešili bi pereč
problem šmartinskega podvoza in zastavili sicer
malo znan (a v načrtih predviden) projekt
preoblikovanja Kolodvorske ulice v novo mestno
alejo. Samo upamo lahko, da bo to za vlado še
en razlog v prid realizaciji projekta in ne
nasprotno.
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Letošnji prvi maj bo turoben
Prvi maj bo letos potekal v povsem drugačnem duhu kot minula leta. Zaradi pandemije
koronavirusa se podjetja soočajo z velikimi težavami, posledično narašča brezposelnost
in število kršitev delavskih pravic.
Igor Dernovšek

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

29. april 2020
29. april 2020 3:48
Predviden čas branja: 4 min

Fotografije 1/2

V novomeški tovarni Revoz so po 17. marcu včeraj znova zagnali proizvodnjo. Prihodnji teden bo proizvodnja med drugim stekla
tudi v Cimosu in Steklarni Rogaška.

Leto 2019 je bilo za slovenski trg dela eno najboljših. Stopnja anketne brezposelnosti je bila
konec leta zgolj 4odstotna, kar je najnižja vrednost od začetka merjenj statističnega urada (Surs)
leta 1993. Število brezposelnih na zavodu za zaposlovanje je do konca decembra upadlo na
74.000, število delovno aktivnih (zaposlenih in samozaposlenih skupaj) pa je prvič preseglo
900.000.
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Letošnje številke bodo zaradi pandemije povsem drugačne. Število registriranih brezposelnih se
je do prejšnjega petka povečalo za več kot 13.500, na skupaj 87.631. Zavod RS za zaposlovanje
je od delodajalcev do včeraj prejel že okoli 35.000 vlog za državno pomoč, in sicer za približno
305.000 zaposlenih. Na zavodu ocenjujejo, da se bo stanje na trgu dela letos precej poslabšalo,
kako in v kakšnem obsegu, pa bodo lahko ocenili šele, ko bodo znani učinki vladnih ukrepov.
Pričakovanja glede zaposlovanja in brezposelnosti pa so se že močno poslabšala. Če so lani
delodajalci za letošnjo prvo polovico leta napovedovali 2odstotno rast števila zaposlenih in
31.600 novih zaposlitev, zdaj po podatkih Sursa zmanjšanje zaposlovanja pričakuje kar 45
odstotkov podjetij v predelovalnih dejavnostih, 39 odstotkov podjetij v storitvenih dejavnostih, 24
odstotkov podjetij v trgovini na drobno in 20 odstotkov podjetij v gradbeništvu.
Vrednost kazalnika gospodarske klime je aprila padla na minus 39,5 odstotne točke, kar je za kar
46 odstotnih točk nižje kot lani, s čimer je ta kazalnik dosegel najnižjo vrednost v celotni
zgodovini opazovanja. V tem mesecu so na Sursu zabeležili tudi največji padec zaupanja
potrošnikov. Vrednost tega kazalca se je glede na lanski april znižala za 41 odstotnih točk.

Skoraj 60 odstotkov podjetij s pol nižjimi prihodki
Po anketi Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), ki je bila izvedena 23. marca, je imelo že tedaj
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resne težave v poslovanju kar 93 odstotkov anketiranih podjetij. Štirideset odstotkov jih je
ocenilo, da se jim bo prihodek zmanjšal za več kot 70 odstotkov, 18 odstotkov pa, da se bo znižal
vsaj za polovico. V Klubu slovenskih podjetnikov (SBC), kjer so od začetka epidemije izpeljali več
anket med podjetji, ugotavljajo, da bosta najbolj prizadeta turizem in gostinstvo. V turističnih
agencijah pričakujejo od 50 do 70odstotni upad prihodkov, po analizi med člani združenja
hotelirjev pa bi že v primeru blagega scenarija, če se torej kriza ne bi zavlekla v jesen, turizmu
grozila izguba skoraj 15.000 delovnih mest.
Ob turizmu je po oceni SBC najbolj na udaru avtomobilska industrija, ki se je že doslej soočala s
tehnološko negotovostjo in upadom prodaje. Zaradi pričakovane recesije je pričakovati tudi upad
zasebnih investicij v gradbeništvu, ki so bile v Sloveniji pred epidemijo že nekaj let v razmahu.
Ob nižji ravni potrošnje bo močno prizadeta tehnična trgovina, posledično pa tudi logistika.

Porast števila kršitev delavskih pravic
Epidemija novega koronavirusa bo v ospredju tudi ob mednarodnem prazniku dela, prvem maju,
ki ga bomo letos praznovali že stotridesetič. Kot je povedal predsednik Pergama Jakob
Počivavšek, bodo morali opozoriti na kratenje delavskih pravic, do katerega prihaja pod krinko
premagovanja posledic epidemije. Izpostavili bodo tudi nižanje osebnih dohodkov in odpuščanja.
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O nizki ravni spoštovanja delavskih pravic sicer pričajo tudi zadnje ugotovitve Inšpektorata RS za
delo. Potem ko je ta v prvih 14 dneh po razglasitvi epidemije prejel približno 70 prijav domnevnih
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nepravilnosti, se je njihovo število do konca prejšnjega tedna povečalo na 1133.
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Ifo: Nemška podjetja se pripravljajo na odpuščanja
16 min

Nemška podjetja se zaradi krize, ki jo je povzročila pandemija novega
koronavirusa, očitno že pripravljajo na odpuščanja. Kazalnik
zaposlovanja nemškega inštituta Ifo je aprila padel na najnižjo
zgodovinsko raven. Indeks je aprila padel na 86,3 točke, medtem ko je marca
znašal 93,4 točke. Izrazit padec indeksa kaže na dvig brezposelnosti.
Padec so zaznali v vseh štirih sektorjih - storitvenem, proizvodnem, trgovini
in gradbeništvu. Storitveni sektor je dosegel najnižjo raven doslej, kar
nakazuje na prva odpuščanja po zadnji finančni krizi.
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Trend zmanjševanja se bo nadaljeval v proizvodnji in trgovinskem sektorju,
izjema bodo supermarketi. Tudi gradbeni sektor, ki je še nedavno dosegal
visoko rast, se ne bo mogel izogniti negativnemu trendu.
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Top službe – Deutsche Bahn išče strokovnjake; službe še v
SIJ, BSH, Outfit7, Event Registryju ...
Čas branja: 8 min
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Tudi ta teden kljub epidemiji in kriznim razmeram nekaj podjetij išče
nove kadre – pogledali smo aktualne ponudbe na trgu dela in izbrali
najboljše
TOP JOB

Več iz teme:
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top službe >
Elektro Maribor >

Deutsche Bahn >
Energija Plus >

Interagent >
Belimed >

Intereuropa >
Slovenske železarne >

DB Engineering & Consulting
Glavni nadzornik in inženirji
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Foto: Press

DB Engineering & Consulting (DB E&C) išče v
Sloveniji več strokovnih kadrov z večletnimi bogatimi
izkušnjami: glavnega nadzornika, strokovnjake za
mostove, tunele, telekomunikacije in GSM-R.
Od kandidatov za glavnega nadzornika pričakujejo
univerzitetno izobrazbo, članstvo v inženirski
zbornici ali ustrezne licence, vsaj 15 let delovnih
izkušenj na področju načrtovanja in izvedbe
gradbenih projektov, vsaj ena referenca na področju
prometne infrastrukture, nadzor in glavni inženir pri
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projektu, vrednem vsaj 150 milijonov evrov, in
dodatna referenca na področju železniške
infrastrukture, kjer je bila vrednost projekta vsaj 50
milijonov evrov (z vključenim DDV), tekoče znanje
angleščine, prednost je znanje drugih tujih jezikov.
Več informacij in prijave na spletu bit.ly/db-ec-kp
Interagent
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Direktor
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Hčerinska družba Intereurope Interagent iz Kopra
je objavila razpis za direktorja družbe.
Pričakujejo visokošolsko izobrazbo in vsaj pet let
ustreznih delovnih izkušenj, dobro poznavanje
področja poslovanja družbe, tekoče znanje
angleščine, dobre vodstvene in organizacijske
sposobnosti.
Prijave sprejemajo
na zaposlitev@intereuropa.si do 22. maja.
Elektro Maribor Energija plus
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Direktor za razvoj poslovanja
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V družbi Elektro Maribor Energija plus iščejo
direktorja za razvoj poslovanja.
Pričakujejo visokošolsko izobrazbo, pet let
ustreznih delovnih izkušenj, dobro poznavanje trga
električne energije, zemeljskega plina in
alternativnih energentov, dobro razvito strateško
razmišljanje in poznavanje orodij strateškega
načrtovanja, kompetence s področja vitkega
upravljanja in optimizacije poslovnih procesov,
tekoče znanje angleščine in nemščine, odlične
pogajalske in komunikacijske veščine, poznavanje
nabavno prodajne verige.
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Več informacij na anja.muhic@energijaplus.si do
4. maja.
Belimed
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Vodja skupine za razvoj in optimizacijo
produktov

Foto: Shutterstock

Podjetje Belimed zaposli v Grosupljem vodjo
skupine za razvoj in optimizacijo produktov.
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Pričakujejo visokošolsko izobrazbo s področja
strojništva, mehatronike ali elektrotehnike, vsaj pet
let izkušenj na področju razvoja strojev in naprav,
inženiringa ali konstrukcije, zaželeno je poznavanje
področja strojegradnje in medicinske tehnologije,
prednost so izkušnje s področja vodenja projektov,
tekoče znanje angleščine, zaželeno tudi nemščine,
vodstvene kompetence, sposobnost hitrega
prilagajanja na spremembe, pripravljenost na
občasna službena potovanja.
Prijave na bit.ly/belimed-razvoj do 24. maja.
FINANCE, BANČNIŠTVO

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

Vodja kalkulacij (za skupino)
OPIS: Od kandidata, ki bo vodil projekte prenove
sistema vodenja in nadziranja stroškov pričakujejo
visokošolsko izobrazbo in/ali pridobljen certifikat
ACCA/CIMA/CMA, vsaj šest let ustreznih delovnih
izkušenj, vodstvene sposobnosti, izkušnje s
projektnim vodenjem, sposobnost vodenja procesa
sprememb, razvite komunikacijske veščine.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: zaposlovanje@sij.si do 20. maja
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NLB
Samostojni skrbnik za preprečevanje pranja
denarja in financiranja terorizma
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo, tri leta
ustreznih delovnih izkušenj, tekoče znanje enega
tujega jezika, samoiniciativnost, računalniška
znanja.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: bit.ly/nlb-237 do 11. maja
GEN-I

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

Sodelavec za upravljanje z denarnimi sredstvi
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo in
izkušnje s področja upravljanja z denarnimi sredstvi,
kot tudi izkušnje na področju domačega in
mednarodnega plačilnega prometa, dobro
poznavanje plačilnih sistemov SEPA, TARGET in
omrežja Swift, poznavanje kreditnega tveganja in
osnovnih instrumentov kreditnega zavarovanja.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: zaposlitev@gen-i.si do 11. maja v
slovenščini in angleščini
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SIJ Elektrode Jesenice
Specialist za finance
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo in vsaj
dve leti ustreznih delovnih izkušenj, dobro
poznavanje poslovnih procesov financ, znanje
angleščine, dobro poznavanje MS Officea.
KRAJ: Jesenice
PRIJAVE: zaposlovanje@sij.si do 15. maja
INDUSTRIJA

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

Iskra
Vodja poslovnega razvoja
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo tehnične
smeri, vsaj tri izkušenj v prodaji na področju
elektroindustrije, zaželeno s področja energetike
in/ali kompenzacijskih naprav, tekoče znanje
angleščine in hrvaščine, prednost je znanje drugih
jezikov, sposobnost odločanja, pogajalske veščine.
KRAJ: Ljubljana in Semič
PRIJAVE: bit.ly/iskra-enkn do 1. maja
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Siliko
Projektni vodja
OPIS: Pričakujejo izobrazbo tehnične smeri, vsaj tri
leta ustreznih delovnih izkušenj (projektno vodenje,
kakovost, tehnologija, ipd. na področju B2B
avtomobilske industrije), poznavanje IATF 16949
standarda, izkušnje na področju projektnega
vodenja, tekoče znanje angleščine, prednost je
znanje nemščine, računalniška znanja.
KRAJ: Vrhnika
PRIJAVE: kadri@siliko.si s pripisom »Razpis Projektni vodja« do 8. maja

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

BSH Hišni aparati
Višji strokovnjak v nabavi
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo in tri leta
delovnih izkušenj, tekoče znanje angleščine,
prednost je znanje drugih tujih jezikov, odlične
komunikacijske, pogajalske in predstavitvene
veščine, inovativnost, samoiniciativnost, prodornost
in vztrajnost.
KRAJ: Nazarje
PRIJAVE: bit.ly/bsh-job
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TRŽENJE, PRODAJA

Bled Rose Hotel
Direktor prodaje
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo in vsaj
štiri do pet let delovnih izkušenj v hotelirstvu in
turizmu, izkušnje v marketingu, prodaji in pri
organizaciji dogodkov, znanje tujih jezikov, odlično
poznavanje družbenih omrežij, komunikacijske
veščine.
KRAJ: Bled

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

PRIJAVE: bit.ly/bledrose-sm do 23. maja
Event Registry
Direktor produktnega razvoja
OPIS: Pričakujejo vsaj tri leta izkušenj na področju
produktnega vodenja in/ali produktnega marketinga,
prednost so izkušnje pri definiranju marketinških
strategij, potencialnih strank, določanju cenovnih
modelov in pozicioniranja produktov, kot tudi
izkušnje v finančni industriji, odlične komunikacijske,
predstavitvene in organizacijske veščine.
KRAJ: Ljubljana
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PRIJAVE: bit.ly/eventreg-dpd do 30. maja
Ekipa2
Strokovnjak za oglaševalske kampanje
OPIS: Zahtevane so vsaj štiriletne izkušnje na
področju oglaševanja, prodaje in enostavnih analiz,
izkušnje z uporabo Salesforce, Excel in drugih
analitičnih orodij, tekoče znanje angleščine,
organizacijske, komunikacijske veščine.
KRAJ: Ljubljana

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

PRIJAVE: bit.ly/outfit7-sam do 15. maja
Kronoterm
Specialist za digitalni marketing
OPIS: Pričakujejo dobro poznavanje digitalnega
marketinga in družbenih omrežij, odlično poznavanje
orodij Google Analytics, prednost je poznavanje
orodij socialnih omrežji ter orodij Mailchimp in
Wordpress, kot tudi inbound marketinga, growth
hacking in konceptov SEO, tekoče znanje
angleščine, analitične veščine.
KRAJ: od doma, občasno Gomilsko
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PRIJAVE: suzana.gucek@kronoterm.com s
pripisom/zadevo »Sodelavec za digitalni marketing«
do 30. aprila
KADRI

Lek
Globalni vodja zagotavljanja zdravja, varnosti,
okolja
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo, vsaj šest
do devet let ustreznih delovnih izkušenj, tekoče
znanje angleščine, zaželeno tudi drugih tujih jezikov,
dobre komunikacijske veščine, proaktivnost,
zmožnost delovanja v globalnem okolju.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: bit.ly/lek-zvo do 8. maja
Premogovnik Velenje
Vodja kadrovske splošne službe
OPIS: Pričakujejo večletne izkušnje na področju
dela s kadri v velikih podjetjih, zelo dobro
poznavanje delovnopravne zakonodaje in trendov
na trgu dela, izkušnje na področju kadrovskega
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prestrukturiranja, komunikativnost, analitično
razmišljanje, visoka čustvena inteligenca.
KRAJ: Velenje

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

PRIJAVE: bit.ly/pv-hr do 8. maja
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Top službe – Deutsche Bahn išče strokovnjake; službe še v
SIJ, BSH, Outfitu7, Event Registryju ...
Čas branja: 8 min

0
28.04.2020 13:00

Tudi ta teden kljub epidemiji in kriznim razmeram nekaj podjetij išče
nove kadre – pogledali smo aktualne ponudbe na trgu dela in izbrali
najboljše
TOP JOB

Več iz teme:

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

top službe >
Elektro Maribor >

Deutsche Bahn >
Energija Plus >

Interagent >
Belimed >

Intereuropa >
Slovenske železarne >

DB Engineering & Consulting
Glavni nadzornik in inženirji
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Foto: Press

DB Engineering & Consulting (DB E & C) išče v
Sloveniji več strokovnih kadrov z večletnimi bogatimi
izkušnjami: glavnega nadzornika, strokovnjake za
mostove, predore, telekomunikacije in GSM-R.
Od kandidatov za glavnega nadzornika pričakujejo
univerzitetno izobrazbo, članstvo v inženirski
zbornici ali ustrezne licence, vsaj 15 let delovnih
izkušenj na področju načrtovanja in izvedbe
gradbenih projektov, vsaj eno referenco na področju
prometne infrastrukture, nadzornik in glavni inženir
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pri projektu, vrednem vsaj 150 milijonov evrov, in
dodatno referenco na področju železniške
infrastrukture, kjer je bila vrednost projekta vsaj 50
milijonov evrov (z vključenim DDV), tekoče znanje
angleščine, prednost je znanje drugih tujih jezikov.
Več informacij in prijave na spletu bit.ly/db-ec-kp
Interagent

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

Direktor
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Foto: Shutterstock

Hčerinska družba Intereurope Interagent iz Kopra
je objavila razpis za direktorja družbe.
Pričakujejo visokošolsko izobrazbo in vsaj pet let
ustreznih delovnih izkušenj, dobro poznavanje
področja poslovanja družbe, tekoče znanje
angleščine, dobre vodstvene in organizacijske
sposobnosti.
Prijave sprejemajo
na zaposlitev@intereuropa.si do 22. maja.
Elektro Maribor Energija plus

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

Direktor za razvoj poslovanja
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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!

Foto: Shutterstock

V družbi Elektro Maribor Energija plus iščejo
direktorja za razvoj poslovanja.
Pričakujejo visokošolsko izobrazbo, pet let
ustreznih delovnih izkušenj, dobro poznavanje trga
električne energije, zemeljskega plina in
alternativnih energentov, dobro razvito strateško
razmišljanje in poznavanje orodij strateškega
načrtovanja, kompetence s področja vitkega
upravljanja in optimizacije poslovnih procesov,
tekoče znanje angleščine in nemščine, odlične
pogajalske in komunikacijske veščine, poznavanje
nabavno-prodajne verige.
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Več informacij na anja.muhic@energijaplus.si do
4. maja.
Belimed

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

Vodja skupine za razvoj in optimizacijo
produktov

Foto: Shutterstock

Podjetje Belimed zaposli v Grosupljem vodjo
skupine za razvoj in optimizacijo produktov.
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Pričakujejo visokošolsko izobrazbo s področja
strojništva, mehatronike ali elektrotehnike, vsaj pet
let izkušenj na področju razvoja strojev in naprav,
inženiringa ali konstrukcije, zaželeno je poznavanje
področja strojegradnje in medicinske tehnologije,
prednost so izkušnje s področja vodenja projektov,
tekoče znanje angleščine, zaželeno tudi nemščine,
vodstvene kompetence, sposobnost hitrega
prilagajanja na spremembe, pripravljenost na
občasna službena potovanja.
Prijave na bit.ly/belimed-razvoj do 24. maja.
FINANCE, BANČNIŠTVO

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

Vodja kalkulacij (za skupino)
OPIS: Od kandidata, ki bo vodil projekte prenove
sistema vodenja in nadziranja stroškov, pričakujejo
visokošolsko izobrazbo in/ali pridobljen certifikat
ACCA/CIMA/CMA, vsaj šest let ustreznih delovnih
izkušenj, vodstvene sposobnosti, izkušnje s
projektnim vodenjem, sposobnost vodenja procesa
sprememb, razvite komunikacijske veščine.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: zaposlovanje@sij.si do 20. maja
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NLB
Samostojni skrbnik za preprečevanje pranja
denarja in financiranja terorizma
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo, tri leta
ustreznih delovnih izkušenj, tekoče znanje enega
tujega jezika, samoiniciativnost, računalniška
znanja.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: bit.ly/nlb-237 do 11. maja
GEN-I

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

Sodelavec za upravljanje denarnih sredstev
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo in
izkušnje s področja upravljanja denarnih sredstev in
tudi izkušnje na področju domačega in
mednarodnega plačilnega prometa, dobro
poznavanje plačilnih sistemov SEPA, TARGET in
omrežja Swift, poznavanje kreditnega tveganja in
osnovnih instrumentov kreditnega zavarovanja.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: zaposlitev@gen-i.si do 11. maja v
slovenščini in angleščini

58

Finance.si
Država: Slovenija

28.04.2020
Torek, 13:00

Kazalo

https://topjob.finance.si/8961049/Top-sluzbe-Deuts...

9 / 14

SIJ Elektrode Jesenice
Specialist za finance
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo in vsaj
dve leti ustreznih delovnih izkušenj, dobro
poznavanje poslovnih procesov financ, znanje
angleščine, dobro poznavanje MS Officea.
KRAJ: Jesenice
PRIJAVE: zaposlovanje@sij.si do 15. maja
INDUSTRIJA

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

Iskra
Vodja poslovnega razvoja
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo tehnične
smeri, vsaj tri leta izkušenj v prodaji na področju
elektroindustrije, zaželeno s področja energetike
in/ali kompenzacijskih naprav, tekoče znanje
angleščine in hrvaščine, prednost je znanje drugih
jezikov, sposobnost odločanja, pogajalske veščine.
KRAJ: Ljubljana in Semič
PRIJAVE: bit.ly/iskra-enkn do 1. maja
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Siliko
Projektni vodja
OPIS: Pričakujejo izobrazbo tehnične smeri, vsaj tri
leta ustreznih delovnih izkušenj (projektno vodenje,
kakovost, tehnologija in podobno na področju B2B
avtomobilske industrije), poznavanje standarda IATF
16949, izkušnje na področju projektnega vodenja,
tekoče znanje angleščine, prednost je znanje
nemščine, računalniška znanja.
KRAJ: Vrhnika
PRIJAVE: kadri@siliko.si s pripisom »Razpis –
Projektni vodja« do 8. maja

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

BSH Hišni aparati
Višji strokovnjak v nabavi
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo in tri leta
delovnih izkušenj, tekoče znanje angleščine,
prednost je znanje drugih tujih jezikov, odlične
komunikacijske, pogajalske in predstavitvene
veščine, inovativnost, samoiniciativnost, prodornost
in vztrajnost.
KRAJ: Nazarje
PRIJAVE: bit.ly/bsh-job
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TRŽENJE, PRODAJA

Bled Rose Hotel
Direktor prodaje
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo in vsaj od
štiri do pet let delovnih izkušenj v hotelirstvu in
turizmu, izkušnje v marketingu, prodaji in pri
organizaciji dogodkov, znanje tujih jezikov, odlično
poznavanje družbenih omrežij, komunikacijske
veščine.
KRAJ: Bled

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

PRIJAVE: bit.ly/bledrose-sm do 23. maja
Event Registry
Direktor produktnega razvoja
OPIS: Pričakujejo vsaj tri leta izkušenj na področju
produktnega vodenja in/ali produktnega marketinga,
prednost so izkušnje pri definiranju marketinških
strategij, potencialnih strank, določanju cenovnih
modelov in pozicioniranja produktov, tudi izkušnje v
finančni industriji, odlične komunikacijske,
predstavitvene in organizacijske veščine.
KRAJ: Ljubljana
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PRIJAVE: bit.ly/eventreg-dpd do 30. maja
Ekipa2
Strokovnjak za oglaševalske kampanje
OPIS: Zahtevane so vsaj štiriletne izkušnje na
področju oglaševanja, prodaje in enostavnih analiz,
izkušnje z uporabo Salesforce, Excel in drugih
analitičnih orodij, tekoče znanje angleščine,
organizacijske, komunikacijske veščine.
KRAJ: Ljubljana

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

PRIJAVE: bit.ly/outfit7-sam do 15. maja
Kronoterm
Specialist za digitalni marketing
OPIS: Pričakujejo dobro poznavanje digitalnega
marketinga in družbenih omrežij, odlično poznavanje
orodij Google Analytics, prednost je poznavanje
orodij družbenih omrežji ter orodij Mailchimp in
Wordpress, kot tudi inbound marketinga, growth
hacking in konceptov SEO, tekoče znanje
angleščine, analitične veščine.
KRAJ: od doma, občasno Gomilsko
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PRIJAVE: suzana.gucek@kronoterm.com s
pripisom/zadevo »Sodelavec za digitalni marketing«
do 30. aprila
KADRI

Lek
Globalni vodja zagotavljanja zdravja, varnosti,
okolja
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo, vsaj od
šest do devet let ustreznih delovnih izkušenj, tekoče
znanje angleščine, zaželeno tudi drugih tujih jezikov,
dobre komunikacijske veščine, proaktivnost,
zmožnost delovanja v globalnem okolju.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: bit.ly/lek-zvo do 8. maja
Premogovnik Velenje
Vodja kadrovske splošne službe
OPIS: Pričakujejo večletne izkušnje na področju
dela s kadri v velikih podjetjih, zelo dobro
poznavanje delovnopravne zakonodaje in trendov
na trgu dela, izkušnje na področju kadrovskega
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prestrukturiranja, komunikativnost, analitično
razmišljanje, visoko čustveno inteligenco.
KRAJ: Velenje

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

PRIJAVE: bit.ly/pv-hr do 8. maja
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Poziv k črtanju

določb,
ki škodijo naravi
Zakonski paket za gospodarstvo

Strokovnjaki svarijo pred

nepopravljivimi vplivi na okolje in naravo

-

Ljubljana

dna,

prejšnjega

iz

da je vlada

mije (ZIUZEOP-A) skrila
ki s spremembami
konodaje

ki so za

je pridružila

investicije

v proškodljive, se

okolje
skupina

s področja

kov

javnosti

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

tu

pozvali,

zakona v parlamen-

ni

sporni

gani

njega odstra-

42. člen. »Ce bo

predla-

v celoti,

zakon sprejet

bodo

katastrofal-

za okolje

posledice

ne,«

naj iz

»Nastale

ki

posledica

so

epidemije covida-19, sicer zahtevajo sprejetje zakonodaje po nujnem
postopku,
da

pri

pod

se

čemer

krinko

ugotavljamo,

nujnosti

ustrezne pravne podlage

ureditve, ki

in

brez

sprejema

niso neposredno

pove-

z omejevanjem širjenja epidemije,« pišejo strokovnjaki, med
zane

katerimi so biologi, naravovarstveniki,

okoljevarstveniki,

ihtiologi

ornitologi,

in ribiči. Poudarjajo,

gradbeništvo

med

epidemijo

da
ni

zastalo, zato ni potrebe, da se vsebine s tega področja urejajo interventno.

»Sprejemanje

sprememb

gradbene
zakonodaje
imenu
v
nujnosti gotovo ne bo pripomoglo
k boju proti epidemiji covida-19, še

manj bo k temu pripomoglo načrtovano omejevanje in onemogoča-

nje delovanja nevladnih organizacij,« so

zapisali.

zbor

di

Stalni

podneb-

za

predsedniku
Pahorju

opozoril,

in

da morajo

posebnim

razmeram
covida-19
vsa

epidemije

re-

vlado

zarainter-

in vsi ukrepi
slediti temeljnim ustavnim načelom pravne države, zakonitosti in
zakonodaja

ventna

sorazmernosti

ter

V

vendar

ve«,

korist«

sploh

z

izpolnjevati

v

postopku

Minister

Andrej

novi

od

členi

vanjem

predvidevajo pospešitev
gradbenih dovoljenj

udeležbe

da

se

vitvijo

skrajšanjem

in

v gradbenem

zakonu

izdajanja
postopkov

predpisih

in

s področja varstva okolja
njanja

narave.

mnenju sporno

To

je

ki

poenosta-

s

in

ohra-

njihovem

po

z vidika biološke,

naravovarstvene in ihtiološke stroke, prav tako vsebine poglavja niso

skladne z

nacionalno

evropsko

zakonodajo ter

konvencijo,

co dostopa

ki

področno in

javnosti

arhuško

daje pravi-

do informacij, udeležbo

pri odločanju in pravnega varstva
v okoljskih zadevah.
Pri tem izstopata

člen

100Č, ki se

nanaša na prevlado javne koristi,
ter člen lOOf, ki se nanaša na zastopanje

interesov

varstva

jih večina ne

za

izdajo

za

okolje

in

okolja

javnosti

v

upravnih

s

pospeše-

gradbenih

investicij

dlagane
aktivno

v teh postopkih.
tudi

javne

koristi

ohranjanja

nad

zaradi

se

želje

droelektrarne
ga

ministrskega

položaja

družbi

v

Hidroelektrarne na Spodnji Savi.
Ob nedavnem obisku savskih
hidroelektrarn je napovedal,

da bodo

naredili vse, da bo gradbeno dovoljenje za hidroelektrarno Mokrice,
ki

zaradi

naravovarstvene

presoje

stoji, izdano jeseni.
Biologi pozivajo

k odstranitvi 42. člena
iz zakona za pomoč
gospodarstvu.
Člen

olajšuje

pridobivanje gradbenih

in iz postopizloča javnost.

dovoljenj

kov

Predlaga uvedbo

nad koristjo narave.

druge

pre-

izvedbi projekta postavitve hiMokrice, za katereje bil zadolžen pred nastopom

po

prevlade

koristjo

Za

spremembe

zakonske

zavzema

in

izkoriščanja

javne koristi

javno

prostor

utemeljil

ohranjanja narave. Člen 100Č
navaja »predlog uvedbe postopka
in

iz-

gradbenega

preprečevanjem

do lOOh,

lOOb

ki

Vizjak je zaostritev merila

sodelovanja

in

in

do-

ki bi jih morale

dovoljenja«.

postopkih

določa,

ne-

pa

»posredno,

polnjuje, omejuje pravico udeležbe

upoštevana, trdijo.

člen

lOOf

neutemeljenim nalaganjem

vsebinah v 42. členu ta

42.

Člen

datnih obveznosti,

načela niso

zakonodajo
in arhuško konvencijo

je.

definirano

ta »druga javna

organizacijam

vladnim

ZEOP-A pri

Neskladje z

nikjer

ni

in utemeljeno, kaj

in
ZIU-

novem

v novem zakonu dodajo novo poglavje o gradnji
objektov (23a)

Videmšek

razmere,

državni

Omenjeni

svarijo.

Maja Prijatelj

pri

Borutu

nediskriminacije.

s somi-

šljeniki. Vlado so pred začetkom
obravnave

politiko

poštenosti

strokovnja-

biologije

odbor

publike

kljub

za-

v upravnih postop-

omogočajo

kih

jekte,

določbe,

gradbene

sodelovanja

in

pri odločanju

no

pa-

epide-

tudi

je

da

posvetovalni

te-

v zakonski

za blaženje posledic

ket

Spominjajo,

Opozorilu več kot

40 organizacij

nara-
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Površina: 566 cm2

Nevladnim

organizacijam

predlog zakona

omejuje

pravico

do udeležbe v

postopku

za izdajo gradbenega dovoljenja.

Foto

Uroš

Hočevar
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LJUBLJANSKI

CENTER

POTNIŠKI

Vlada naj izkoristi priložnost
f Peter Pahor

bodo

Od

(beri: zagotovljen denar).

leta

vanju

odkar

2006,

projekta

bljanskega

lju-

potniške-

ga centra, smo slišali
že mnogo obljub, na
koncu pa vsakič ostali praznih

rok.

Pri

projektu so se od takrat zamenjali že
trije investitorji, a

smo po

skoraj pet-

najstih letih spet skoraj na začetku. S
pomembno

razliko.

je

Če

pri

prvih

dveh

investitorjih, madžarsko-kanad-

skem

TriGranitu in romunskem skla-

du Prime kapital, še veljalo, da bo projekt izveden v javno-zasebnem partnerstvu, ko bi zasebni investitor v za-

meno
dela s

zemljišče

za

stolpnico

zasebnega

in zabaviščno-naku-

centrom

povalnim

poleg

gradil

tudi želez-

niško postajo, je ta koncept danes dokončno pokopan. Aktualni investitor,

rešitve

ustrezne

infrastrukturo pa tire in

epidemije

tem-

več tudi v trajnostno mobilnost, ki je
imajo politiki vedno polna usta, neradi
pa zanjo sežejo v žep. Pri zasebnem
delu projekta gre tudi za tujo naložbo,
s katerimi se tako leve kot desne vlade

rade pohvalijo. Janševa vlada bi lahko
izkoristila tudi dejstvo, da za naložbo
stojijo Madžari, saj bi lahko rekli,

po-

glejte, naših prijateljev pri nas ne zanimajo le mediji. Da ne govorimo o tem,

kakšen politični kapital bi lahko zanje
predstavljal zagon projekta potniške-

ga centra v Ljubljani.
železniške ponaredila tudi ogromno
ljubljanski občini, saj bi lahko

Z odločitvijo za gradnjo

staje bi vlada

na en

prevzele avtobusno postajo,

ki ga utegnejo
močno prizadeti,

v gradbeništvo,

in nujno potrebno infrastrukturo,

uslugo

bo predvidoma financiral sazasebni del, Slovenske železnice

OTP,

cija za

mah uredili Masarykovo cesto v

štiripasovnico s spodobnimi površinaza pešce

in kolesarje, rešili bi pereč

direk-

mi

(pred-

problem šmartinskega podvoza in zas-

tavili sicer

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

ložbo

posledice

nepremičninski sklad madžarske ban-

mo

sprejete

Pomislekov o financiranju projekta država ne bi smela imeti. Ne gre le za na-

ke
so

to

uresniče-

priča

smo

za

malo znan

(a

v

načrtih

predviden) projekt preoblikovanja KoKljub pozitivnim signalom,

ki jih daje

novi

zasebni investitor, sklad banke
ki je lani pri nas že kupila SKB
banko, razpad projekta na tri dele skriva številne pasti. Po idealnem (ali kar
edinem) scenariju bi bilo treba gradnjo
OTP,

dela izvajati kar se da sočasno z javnim, saj bi bile sicer motnje

zasebnega

pri

obratovanju

železniške

postaje

To bo terjalo dobro koordinacijo ekip vseh investitorjev, prvi po-

prevelike.

goj pa je, da so vsi projekti pripravljeni

in usklajeni med seboj, posebej kar

za-

deva tire in železniško postajo.

lodvorske ulice

v

novo

mestno

alejo.

Samo upamo lahko, da bo to za vlado
še en razlog v prid realizaciji projekta

in

ne nasprotno.

x

Pomislekov o financiranju

projekta država ne bi smela
imeti Ne gre le za naložbo

v gradbeništvo, ki ga utegnejo
posledice epidemije močno
prizadeti in nujno potrebno

infrastrukturo, temveč tudi
v trajnostno mobilnost, kije
imajo politiki vedno polna usta
neradi pa zanjo sežejo v žep.

tem že zdaj zatika. Medtem ko
projektira stolpnico ob Trgu OF,

A se pri
OTP

poslovno

in

stavbo na vogalu Vilharjeve

Dunajske

ter

zabaviščno-nakupo-

valni center nad tiri, na Slovenskih železnicah sanjajo, da bi v okviru avtobusne postaje gradili še svoje nove poslovne prostore, za železniško postajo
pa uradno sploh še nimamo investitorja. Po

razdrtju

javno-zasebnega par-

tnerstva ta ne more biti nihče drug kot
država, a na direkciji za

pravijo,

infrastrukturo

da bodo projekt prevzeli, ko
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PLEČNIKOV STADION

Pečečnik korak bliže do stadiona
Po več kot enem letu je po-

stopek izdaje gradbenega

ku.

Glede na pretekle izkušnje Pečečnikove družbe je vsekakor priča-

katere ustanovitelja sta poleg Pečeč-

da bodo v postopku

bljana in Olimpijski komite Sloveni-

kovati,

dovoljenja za projekt Jožeta

vali vsaj sosedje iz Fondovih blokov.
edina skupina, ki

projektu nasprotuje. Leta
za Plečnikov stadion

se je

2017

zavzelo držav-

nikove družbe še
je,

je

Mestna

pridobivanje

občina Lju-

dovoljenj

projekt boleča točka,

saj

za

se ji

ta

je po

stari

gradbeni zakonodaji zataknilo
že v fazi pridobivanja okoljevarstve-

točke, ko je zrel za javno

no

razgrnitev. Zdaj ima zainte-

pravobranilstvo), leto pozneje pa se
je o Pečečnikovem projektu negativ-

nega soglasja. Spomnimo, zanj je Pečečnik zaprosil leta 2010, a ker se je
na dve negativni odločbi agencije za

izrekla nevladna organizacija Alpe Adria Green. Za ohranitev Plečnikovega stadiona v izvirni obliki se

park, na dve pozitivni pa nasprotniki Pečečnikovega projekta, do prav-

resirana javnost možnost

odvetništvo

še

(takrat

državno

no

vključitve v postopek in od-

daje pripomb k projektni
dokumentaciji. Po zaključku

in

okoljsko

zahtevek

pod vodstvom

mesece potem,

direktorja Joca Pečeč-

projekt

za

Bežigrajski

športni

park, je ministrstvo postopek pripelja-

lo do točke, ko je vso

dokumentacijo

tega famoznega projekta na območju
stadiona lahko javno

Plečnikovega

Zdaj ima torej

razgrnilo.

na javnost možnost
se

vključiti

dovoljenja

nega

jekt, ki

za

zainteresira-

dati pripombe in

v postopek

izdaje gradbe-

Pečečnikov

pro-

je ocenjen na kar

240 milijodavka na dodano vrednost Njegova gradnja naj bi trajala 71

nov

evrov brez

mesecev oziroma praktično šest let.

ki

elektronske

pošte)

ozi-

sodelovanje javnosti na mi-

niso

sta-

uresničitev Pe-

dovoljuje

določili točno,

saj

je

odvisen predvsem od tega, kdaj bo
vlada odpravila ukrepe zaradi koro-

Javna

razgrnitev

mentacije pomeni, da je Pečečnikov
projekt

okoljevarstvenega soglasja
ciji

okolje konec leta

za

na

2018

agenumak-

nil, a hkrati na ministrstvu za okolje

in

prostor

zaprosil za izdajo gradbe-

nega dovoljenja po novi zakonodaji.
Ker postopka izdaje gradbenega do-

zdaj

usklajen

z

zahtevami

sočasno,

si

Pečečnik

lahko

obeta, da bo prihranil vsaj nekaj
sa, ker bo

tožb.

Po

stari

zakonodaji bi namreč

nasprotniki projekta pritožbe

z ustreznimi dopolnili ali dodatnimi

okoljevarstvenega soglasja

zavezami prepričala agencijo za okolje in Zavod za varstvo kulturne de-

izdaje gradbenega dovoljenja. x

Javna razgrnitev omenjene

diščine

dokumentacije pomeni,

ki

Slovenije,

sta

vendarle izdala mnenje,
tovana

pisi

z

da je načr-

gradnja sprejemljiva
njunih področij.

tacije

denimo

je

agencija

za

Iz

okolje

šele
da

s

pred-

dokumen-

razvidno,

potrdila,

koncu

na

da

je

s

četrtim

je

projekt

datki

dopolniti

z

ustreznimi

oziroma dokazili, da

menski projekt z

poje istoi-

vidika hrupa, sve-

tlobnega onesnaženja

in ravnanja z

ča-

mogoč samo en krog pri-

vseh mnenjedajalcev. Pričakovano je
družba še največ časa porabila, da je

lahko

vlagali tako v postopku pridobivanja

kot

tudi

da je Pečečnikov projekt

zdaj usklajen z zahtevami
vseh mnenjedajalcev.

71
mesecev naj bi trajala
gradnja projekta Bežigrajski
športni park na območju
Plečnikovega stadiona.

odpadki okoljsko sprejemljiv.

Ministrstvo

bo

gradbeno

dovo-

ljenje izdalo v integralnem postop-

ku, kar pomeni, da sočasno teče po-

čel teči 30-dnevni rok, za oddajo prioziroma priglasitev sodelova-

grajskega športnega parka na okolje.

nja zainteresirane javnosti v postop-

sko-

Po

dokončno

na

odločitev je Pečečnik vlogo za izdajo

tečeta
doku-

omenjene

navirusa na področju upravnih postopkov. Ko bo vlada to storila, bo zapomb

desetletju čakanja

voljenja in presoje vplivov na okolje

Le en krog pritožb

projekt

Roka za pisno oddajo pripomb (prek

nistrstvu

Plečnikovega

skladen s predpisi. Družba Bežigrajski športni park je namreč morala

Društvo arhitektov zahtevalo

roma za

ljubljan-

čečnikovih načrtov.

mnenjem

razveljavitev prostorskega načrta
navadne ali

poslal

športni park

nika ministrstvo za okolje in prostor
zaprosila za izdajo gradbenega dovoljenja

razveljavitev

območje

za

diona,

in štiri

za

ministrstvo

skega podrobnega prostorskega na-

črta

ko je družba Bežigrajski

športni

nomočne odločitve ni prišlo.

Izvr-

stvo lahko sprejelo odloči-

Približno leto

Bežigrajski

raj

arhitektov Ljubljana.

no

Vanja Brkič

pritožil

Društvo

šni odbor društva je celo na kultur-

/

okolje

poleg civilne iniciative zavzema tudi

javne razgrnitve bo ministrtev o oddaji dovoljenja.

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

pa niso

Slednji

Pečečnika na območju Plečnikovega stadiona prišel do

sodelo-

stopek presoje vplivov gradnje Beži-

Za

družbo Bežigrajski

240 mio. €
JE OCENJENA VREDNOST
Pečečnikovega projekta
brez davka.

športni park,
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Kaj vključuje Pečečnikov projekt?
V

okviru projekta Bežigrajski športni

park je predvidena gradnja 18-nad-

Samove

ta, dva paviljona, spominski steber,

obodni opečnati zid stadiona, pokri-

treh poslovnih vil na današnji zeleni-

to stebrišče Dunajski

ci vzdolž Koroške ulice. Pod stadio-

kvasta

nom

med

drugim

kupovalni center, športne dvorane

oblika tribun,

cesti

nain

nadzidava tribun z dvema pokritima
VIP-etažama.
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Glede

na pretekle izkušnje Pečečnikove družbe
blokov. O Luka Cjuha Z
®‘

Fondovih

je

vsekakor

pričakovati,

pod-

in

pri čemer je v

Pečečnikovem projektu predvidena

je predvidenih pet podzemnih

etaž, v katerih bodo

Plečnikove arhi-

tekture morajo biti ohranjeni glorie-

hotelske stolpnice v križišču
ulice in Vodovodne ceste in

stropne

parkirna garaža. Od

da bodo v

postopku

oddaje

pripomb

k

..

.

projektni

dokumentaciji

sodelovali

vsaj sosedje

■

iz

a,
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mo v primeru napačne zadolgovorimo o

žitve, ko

dobi 20

let in več.

Iskreno poglejte

trenutno

finančno sliko. Za nazaj

zelo ne-

rada sodim, saj se teh odločitev ne
da spremeniti.
Je pa pomembno,
da
zdaj

kako

odločitve

vplivajo na situacijo.

In

bila varna, zatorej
ko

bo treba

nadomestiti. Kako

man-

naredita?

to

Pozdravljeni! Pred letom dni sva s partnerjem kupila parcelo, na
kateri želiva graditi. Za nakup sva najela stanovanjski kredit, zava-

Tako, da začneta varčevati.
2. Pred novo zadolžitvijo

rovan na zavarovalnici. Potrebovala sva stoodstotno financiranje

stavite

(45.

000 evrov),

ta

dokumentacije, pridobivanje gradbenega dovoljenja. Zdaj želiva

začeti gradnjo

in bi potrebovala nov kredit. Glede na to,

da računa-

va na precejšnjo pomoč domačih, si obetava kar nekaj prihranka pri
posameznih

100.000

delih. Tako računava, da nama

dokončati za

kako izbrati najboljšo banko, na

naju,

evrov. Zanima

jo uspe

Milena, pri dolgoročnem

nost.

Torej

pride

je

ključna

izbira

v

var-

banke

či-

na koncu. V vajinem primeru
je to danes gotovo izziv, saj je bila
sto

že

prva

cele

brez

prvi

vrsti

zadolžitev
pravega

pomenil

za

nakup par-

temelja.
lastna

Ta bi

v

sredstva

višini

dnosti

najmanj

20

plus

odstotkov
varnostna

tem, kakšne

posledice

lahko

na situacijo

Glede

je. Ko bosta
nakup

3.

opreme

daj,

tve,

to, pa začne-

vaša

saj

je

ključna

hiše

velik

projekt

ste

(na to ne smeta po-

in

raje kupili

je

kar

mislimo,

se

mo-

ciljev. Gra-

največkrat

saj se navadno
čeprav

ocena

poseb-

še

tiče

zadolži-

in

ali

oziroma
lahko

koliko

bila
časa

bi postavili vse
nam ravno celo-

gradnje za

prodali parcelo

dosego

izziv,

da

li,

realna

za

obremenitev

gradnjo in

za

ugotovitev,

sploh

bi

kakšna

prezgo-

zmogli

finančno

mojem

po
še

stni pogled na situacijo odpre nova
vrata. Nikoli se ne ve, morda bo-

hišo.
Sledi

dnja

pa

napolnila

usmerjati sredstva

ta

in

neljube scenari-

je

mnenju za izbiro banke

potrebovali,

zabiti).

nosi-

alen cilj ali pa je to le prevelik zalogaj - trenutno.

temelje. Včasih

na

rezer-

Na podlagi teh scenarijev boste
lahko ocenili, ali ste si zastavili re-

te

polnjenje

Tako
možne

vo.

bi

re-

s

nujno preigrati vse
scenarije in imeti posebno

likvidno-

sistem,

poru-

imamo

že

treba

torej tiste, ki je ključna,

vreče,

na

in

in

Naenkrat

obveznosti.

la). Temu sledi

vre-

primerjavi

je

obrokov

plačati vse

izziv

bolje,

no

v

imamo več

lahko hitro po-

proračuna.

katerem ne bosta živela od plače do
plače (o tem sem že večkrat pisa-

in namensko varčevati, ker je navadno za ta cilj potrebnih nekaj let,
ni to nič

šenje našega

kar

zadolžitev

dodatno

boste

žnosti

vendar

raerti

pri

zerva (likvidnostna vreča). Vem,
ni lahko ostati zvest svojemu cilju

pa

varčevati, se osredotočida preideta

smo pripravljeni

parcele

bo-

podla-

Na

izkušenj

vam lahko povem, da
navadno na koncu potrebujemo še
dodatnih 30 odstotkov od predvi-

po-

temelje. Ko

da ohranimo življenje brez stresa

kaj

Milena
zadolževanju

na to,

stne

morava biti pozorna, kje so največje pasti.

Gospa

močne

sta začela

lastna sredstva namenila za urejanje

saj sva najina

vani

v

šem primeru prvotna zadolžitev

Rada bi gradila
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zavedamo,

se

gi

denega zneska,

Akcijski načrt:

1.

do potankosti.

naredili

malim in

da

doseči,

ali

začnemo

potem rastemo,

svojimi zmožnostmi.
če

opusti-

stanovanjc

bodisi

Zagovarjam,

zdaj

poplačali dolg

in

Vse

z

skupaj
je

s

mogo-

a s pametnimi in realni-

mi potezami.

Srečno!

nikoli ne izide,
da

smo

načrt

Ana Vezovišek, mag.
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Gospodarska klima dosegla najnižjo vrednost v
celotnem opazovanem obdobju
28.04.2020 ob 6:00

Vpliv koronavirusa se je odrazil tudi na razpoloženju
gospodarstva in prebivalstva, saj so se močno znižali kazalniki
zaupanja v vseh gospodarskih panogah in med potrošniki, tako
na letni kot mesečni ravni. Kot so zapisali na Statističnem uradu
je gospodarska klima dosegla najnižjo vrednost v celotnem
opazovanem obdobju.
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Gospodarsko razpoloženje na mesečni in letni ravni občutno nižje
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila aprila za 35,8 odstotne
točke nižja kot marca in se ustavila pri -39,5 odstotne točke. Vrednost
kazalnika pa je celo dosegla najnižjo vrednost v celotnem opazovanem
obdobju. Kazalnik je padel za 39,6 odstotne točke pod dolgoletno
povprečje.
Na znižanje kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni so vplivali
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v vseh gospodarskih panogah: kazalniki zaupanja v storitvenih
dejavnostih (za 13,8 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za
12,4 odstotne točke), kazalnik zaupanja med potrošniki (za 6,1
odstotne točke), v trgovini na drobno (za 1,8 odstotne točke) in
kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 1,6 odstotne točke), navaja
SURS.
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Glede na april 2019 je bil kazalnik gospodarske klime v letošnjem
aprilu za 46,2 odstotne točke nižji. Na znižanje vrednosti tega
kazalnika na letni ravni so prav tako vplivali vsi kazalniki zaupanja; v
storitvenih dejavnostih (za 18,3 odstotne točke), v predelovalnih
dejavnostih (za 15,6 odstotne točke), kazalnik zaupanja med potrošniki
(za 8,2 odstotne točke), kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 2,1
odstotne točke) in v gradbeništvu (za 1,9 odstotne točke).
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Največji delež podjetij je kot omejitveni dejavnik proizvodnje navedlo
negotove gospodarske razmere (49 %) ter druge dejavnike, kjer so
navajali predvsem koronavirus in omejitve, povezane s tem. 9 %
podjetij je poslovalo brez omejitev.
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Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih dosegel najnižjo
vrednost v celotnem obdobju opazovanja
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila aprila
2020 za 31 odstotnih točk nižja kot marca 2020. Glede na april 2019 je
bila nižja za 39 odstotnih točk, prav tako za 39 odstotnih točk je bila
nižja od dolgoletnega povprečja, sporoča SURS.
Najbolje je na znižanje vplivalo zmanjšanje skupnih naroči (za 57
odstotnih točk), izraziteje se je znižala tudi pričakovana proizvodnja (za
38 odstotnih točk). Zaloga končnih izdelkov se je za 3 odstotne točke

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

izboljšala.

Kazalniki zaupanja v trgovinah z najnižjimi vrednostmi
Tudi kazalnik zaupanja v trgovini je dosegel najnižjo vrednost v
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celotnem obdobju opazovanja, to je od januarja 1999, najbolj pa se je
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od kazalnikov poslabšala pričakovana prodaja.

Največ podjetij v trgovini na drobno je kot glavni omejitveni dejavnik v
svoji dejavnosti navedlo konkurenco v sektorju (36 % podjetij), sledili
so nizko povpraševanje (32 % podjetij) in visoki stroški dela (te je
navedlo 25 % podjetij). Le še 7 % podjetij v trgovini na drobno se pri
svoji dejavnosti ni srečevalo z omejitvami. Več kot polovica podjetij je
navajalo tudi težave zaradi koronavirusa.
Izrazit padec tudi v gradbeništvu
Izraziteje se je v gradbeništvu poslabšalo poslovno stanje (za 68
odstotnih točk), obseg gradbenih del (za 60 odstotnih točk) in
pričakovana naročila (za 56 odstotnih točk).
Poleg omejitev zaradi koronavirusa so najpogosteje navedeni
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omejitveni dejavnik pri poslovanju gradbenih podjetij še nezadostno
povpraševanje (navedlo jih je 23 % podjetij). Sledila sta jim visoki
stroški dela in velika konkurenca v dejavnosti (vsakega je navedlo po
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22 % podjetij). 9 % gradbenih podjetij ni omenjalo omejitev.

Tudi v storitveni dejavnosti najslabši kazalniki doslej
Tudi kazalniki pričakovanj in stanj v storitveni dejavnosti so se občutno
poslabšali. Pričakovane prodajne cene, pričakovano zaposlovanje in
pričakovano povpraševanje so dosegli najnižje vrednosti v celotnem
opazovanem obdobju, to je od aprila 2002.
V storitvenih dejavnostih je njihovo dejavnost oteževalo nezadostno
povpraševanje (37 % podjetij); druga najpogostejša omejitev so bile
finančne ovire (11 % podjetij). Le 19 % storitvenih podjetij se pri svoji
dejavnosti ni srečevalo z omejitvami. Podjetij, ki so navedla druge
dejavnike, je bilo 54 %; večina je poročala, da jih omejuje koronavirus
in ukrepi države.
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Fotogalerija
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Vurnikova
študentska nagrada
Tudi letos bodo v okviru Vurnikovih

dni,

s katerimi v Radovljici obeležujemo rojstni dan

znamenitega rojaka arhitekta Ivana Vurnika
in krajevni

praznik,

1.

junija podelili Vurnikovo

študentsko nagrado.
Ahačič

Marjana

nji;

je

nagrada

častna

in

finančna, namenjena študij-

Pred dvema letoma so ob
stoletnici visokošolskega študija arhitekture na Sloven-

skemu potovanju, dobitnik
pa v okviru naslednjih Vurnikovih dni pripravil preda-

skem,

vanje z vtisi s potovanja.

na

je

ki

bil

organiziran

pobudo arhitekta Iva-

prav na

v okviru Vurni-

Vurnika,

prvič
podelili Vurnikovo študentkovih

v Radovljici

dni

sko nagrado.
ki

jo

ja

skupaj podelijo Center
Krajevna

sku-

Fakulteta

Radovljica,

pnost

za arhitekturo Univerze
v
Ljubljani in Fakulteta za gra-
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do

ta

arhitekture Slovenije, Občina Radovljica,

sprejemajo

Plečnika in Maksa Fabianipionir modeme slovenske
arhitekture in utemeljitelj
urbanizma na Slovenskem.
Rodil se je 1. junija 1884, njegova rojstna hiša še stoji pod
obzidjem grajskega parka ob
robu starega mestnega jedra.

štu-

dentu arhitekture ali urbani-

zma

Ljubljani

v

ponedeljka, 4. maja.
Ivan Vurnik je bil poleg Jože-

nagrado,

Gre za

perspektivnemu

Pri-

študentov na sedežu
Centra arhitekture Slovenije
jave

&

1

it

-

/ mammm

f

Radovljičan Miha Gašperin je bil lani eden od dveh
prejemnikov Vurnikovih študentskih priznanj.

hiši

/

foto:

im«

do.l

je po vrnitvi iz Ljublja-

dbeništvo,

prometno

inže-

nirstvo

arhitekturo

Uni-

ne živel z ženo slikarko Hele-

verze v Mariboru.

no

Nagrada se za celotni študijski opus podeli študentom

pomembnejšimi zgradbami

četrtega

načrtih nastali kopališče Obla
gorica, hotel Grajski dvor in
Savnikova vila, zasnoval pa je
tudi tabernakelj za župnijsko
cerkev sv. Petra, ki ga je s sli-

in

in

petega

letnika

enovitega magistrskega študija oziroma absolventom

ali študentom prvega in drugega letnika enostopenjskega
smer

so

Kottler

Vurnik.

v Radovljici

po

študija

kami

arhitektura

urbani-

Helena Kottler Vurnik.
Ivan Vurnik je umrl 8.

zem, pojasnjujejo

in

na Centru

bo

Tudi

podeljena ena Vur-

nikova študentska nagrada
in dve enakovredni prizna-

Med

njegovih

magistrskega

arhitekture Slovenije.
letos

V

opremila njegova žena
apri-

1970 v Radovljici, kjer

je v
grobnici na mestnem pokopališču tudi pokola

družinski

pan.
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ANHOVO

-

V cementarni Salonit

Ker ni povpraševanja,
so zaustavili proizvodnjo
V cementarni

Salonit so zaradi

za-

povpraševanja

na

zmanjšanja

časnega

italijanskem in slovenskem trgu ter zapolnitve lastnih zalog 20. aprila začasno
proizvodnjo. V predvidenem

zaustavili

14-dnevnem

bodo

premoru

opravili

nekatera manjša vzdrževalna dela.
Salonita sporočajo še, da bodo nagra-

tudi
Iz

dili vse

svoje

letni regres

jim izplačali

zaposlene in

1.700 evrov

v višini

V času začasne

neto.

proiz-

zaustavitve

vodnje bo v podjetju odprema cementa
potekala

s potrebami

skladno

»Pričakujemo, da se bo prodaja

kupcev.
cementa

na domačem trgu ob vladnem spodbujanju gradbene aktivnosti

ponovno sta-

bilizirala.

v

gradbeništvo

pozitiven

multiplikator

imajo

Investicije

največji

za razvoj

BDP. Podpirajo

delovnih

posrednih

tudi

pa

mest.

vrsto

Pospešeno

izvajanje javnih naročil je tako eden iz-

učinkovitih ukrepov

med

pojasnjuje
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Salonit Anhovo.
Salonit je poslovno
ključil z

proti krizi,«

član

Zvvitter,

Dejan

leto

uprave,

2019

za-

poslovnimi rezultati.

dobrimi

Poleg tega so ob vrsti ukrepov za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu v
nadaljevali

času

krize

tako

zagotovili

mentom.

Zato

izplačan

regres

neto.

kih
kati.

proizvodnjo

ter

oskrbo kupcev s cebodo vsem zaposlenim
višini

v

Izplačilo bo potekalo

dinamiko
- »Zahvala

1.700
v

evrov

dveh obro-

tudi s sindivsakemu izmed naših
opravljajo več kot odlično

so uskladili

gre

zaposlenih,

ki

delo in so bistveni
cementarne

del zgodbe o uspehu

v Anhovem. Z dobro orga-

nizacijo in spoštovanjem ukrepov smo
poskrbeli za oskrbo kupcev s cementom.
S tem smo

prispevali tudi k ohranjanju

delovnih mest

-

samo v skupini Sa-

ne

lonit, ampak v celotnem gradbeništvu,«

poudarja

Julijan Fortunat,

predsednik

Salonita Anhovo, ki dodaja, da
so v novih razmerah pomagali tudi
skupnosti z zaščitnimi maskami in razkuževanjem. »Dejstvo je, da bomo krizo
uprave

še občutili, vendar je

naprej z

pomembno, da še

dobro organizacijo

prilagoditvami prispevamo

bodo posledice
Fortunat. (km)

čim

in
k

hitrimi

temu,

da

manjše,« zaključuje
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Ifo: Nemška podjetja se očitno pripravljajo na
odpuščanja
28.04.2020 10:00

München, 28. aprila (STA) - Nemška podjetja se zaradi krize, ki jo je povzročila
pandemija koronavirusa, očitno že pripravljajo na odpuščanja. Kazalnik zaposlovanja
inštituta Ifo je namreč aprila padel na 86,3 točke, potem ko je marca znašal 93,4 točke.
Gre za najnižjo raven tega kazalca, ki kaže na prihajajoči dvig brezposelnosti v Nemčiji.
Kot so danes sporočili iz inštituta Ifo, kazalnik zaposlovanja, ki so ga začeli izračunavati leta
2002, še nikoli doslej ni beležil tako velikega padca. Padec so zaznali v vseh štirih sektorjih storitvenem, proizvodnem, trgovini in gradbeništvu.
Storitveni sektor, ki je že prejšnji mesec beležil največji upad, je tokrat zabeležil zgodovinski
padec in v tem sektorju je po navedbah inštituta Ifo prvič po finančni krizi pričakovati
odpuščanja.
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V proizvodnji se bo trend zmanjševanja števila zaposlenih intenziviral, podoben trend je
pričakovati v trgovinskem sektorju, pri čemer bodo supermarketi edina izjema. Negativnemu
trendu se ne bo mogel izogniti niti gradbeni sektor, ki je še nedavno beležil izrazito rast.
Ifo kazalnik zaposlovanja izračunava na podlagi mesečnih anket približno 9.500 podjetij iz
vseh sektorjev. Podjetja inštitutu sporočajo načrte glede zaposlovanja za prihodnje tri mesece.
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ARHITEKTURA

28. APRILA, 2020

Živa Pečenko: Zakaj krajinsko
oblikovanje?

Zakaj je krajinsko oblikovanje oz. projektiranje koristno, praktično
uporabno in družbeno pomembno?
Kot mlada krajinska arhitektka na začetku svoje karierne poti pri predstavitvi
svojega dela pogosto naletim na naslednja vprašanja; kaj pravzaprav je
krajinska arhitektura in krajinsko oblikovanje, zakaj bi pri načrtovanju odprtega

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

prostora sploh potrebovali krajinskega arhitekta, ali ne bi postopek načrtovanja
odprtega prostora in zelenih površin prepustili pripadniku kakšne druge stroke,
npr. arhitektu ali gradbeniku. Vsa ta vprašanja kažejo na nerazumevanje pojmov
krajinska arhitektura in krajinsko oblikovanje, ter na nepoznavanje kompetenc,
ki jih krajinski arhitekti nudimo. Kljub temu me tovrstna vprašanja vedno znova
čudijo, predvsem zato, ker krajinska arhitektura na svetovni in državni ravni ni
več tako zelo mlada stroka.
Dejavnost, ki se ukvarja s premišljenim načrtovanjem krajine in s kakovostnim
oblikovanjem odprtega zelenega prostora, sega daleč v zgodovino. Dušan
Ogrin, pionir slovenske krajinske arhitekture, v svoji knjigi Vrtna umetnost
sveta navaja, da je začetkom krajinskega oblikovanja mogoče slediti vse do
obdobja Starega Egipta, torej več kot 2500 let nazaj. Seveda se
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staroegipčanskega oblikovalca vrtov ni poimenovalo krajinski arhitekt. Kljub
temu, pa ne moremo prezreti dejstva, da je dejavnost že takrat obstajala. To
priča o temu, da je bilo urejanje odprtega prostora in krajine za človeka in
družbo takrat pomembno. Vrtovi so delovali kot prostor bivanja in oddiha ter so
opravljali reprezentativno vlogo. Vrt je simboliziral zunanjo oz. statusno podobo
lastnika. Poleg tega je bil egipčanski vrt tudi praktično uporaben, saj je bil
pogosto namenjen pridelavi hrane. Iz vsega navedenega lahko sklepamo, da je
bila funkcija vrtov v resnici večplastna, kompleksna in posledično tako za
lastnika kot družbo pomembna. Po drugi strani pa se vloga staroegipčanega
vrta ne razlikuje tako zelo od vloge, ki jo vrt opravlja danes. Vsak prostorski
načrtovalec ve, da zelene površine, ali zeleni sistem kot preplet zelenih površin
imenujemo krajinski arhitekti, v mestih in na podeželju opravljajo številne
naloge: od prostorotvornih in družbenih do ekoloških, klimatskih in higienskih
nalog. Varstvo, načrtovanje in upravljanje z zelenim sistemom obstaja predvsem
zato, da se njegova kompleksna in pomembna vloga ohrani za sedanje in
prihodnje generacije.
Pojem krajinska arhitektura se v osnovi ne omejuje zgolj na vrtno umetnost.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Oblikovanje vrtov je zgolj ena izmed smeri krajinskega oblikovanja oz.
projektiranja, ki se v osnovi ukvarja z načrtovanjem različnih tipov odprtega
prostora in zelenih površin, ts. park, igrišče, pokopališče, stanovanjska krajina,
trg, ulica, urejanje obcestnega prostora ipd. Poleg krajinskega oblikovanja so
krajinski arhitekti usposobljeni tudi za krajinsko planiranje, tj. generalno
načrtovanje širših območij in priprava zamisli o rabi in nerabi prostora. Krajinsko
planiranje odgovarja na vprašanji kaj in kam, medtem ko se krajinsko
oblikovanje ukvarja predvsem z vprašanjem kako. Čeprav bi lahko o
problematiki krajinskega planiranja v Sloveniji napisala več 10 člankov, sem se
tokrat odločila, da podrobneje raziščem problematiko krajinskega oblikovanja v
Sloveniji.
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Primer kakovostnega krajinskega oblikovanja v Sloveniji:
Šmartinski park, avtorji krajinske arhitekture so Maja Simoneti,
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Urška Kranjc, Klara Sulič, Sergej Hiti, Tomaž Stupar, Dušan
Stupar, Tanja Maljevac, Maša Šorn. Vir fotografij: Landezine.
V kolikor vas svetovna, sodobna in kakovostna krajinska
arhitektura zanima, vam priporočam ogled spletne strani
Landezine (http://landezine.com)

Kakovost oblikovanega odprtega prostora je v veliki meri odvisna od znanja
oblikovalca oz. projektanta. Krajinski arhitekti pri svojem delu ne uporabljajo
zgolj oblikovalskih oz. likovnih znanj ali tehničnih inženirskih kompetenc. Kar
krajinskega arhitekta loči od projektanta drugih prostorskih strok, je dobro
poznavanje rastlinskega materiala, sposobnost poglobljenega razumevanja
naravnih, družbenih in ekonomskih lastnosti lokalnega krajinskega konteksta,
sposobnost prehajanja med različnimi delovnimi merili, od planerskih (od merila
1:1000 navzgor) do oblikovalskih meril (merila med 1:1 do 1:500) in zmožnost
interdisciplinarnega sodelovanja. Da slovenski krajinski arhitekti v resnici
posedujejo ogromno znanja, se na področju projektiranja v Sloveniji morda
najbolje izraža pri rezultatih natečajev, ki se nanašajo na urejanje odprtih javnih
površin in krajine (primeri nedavnih takšnih natečajev: Revitalizacija stare
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Steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami, Ureditev območja Lenta in
Dravske promenade v Mariboru, Pokopališče Ankaran). Pri tovrstnih natečajih v
večini zmagujejo interdisciplinarno naravnane ekipe, pri katerih krajinski
arhitekti nastopajo kot nenadomestljiv in pomemben del delovne skupine.
V drugih državah EU (npr. Nemčiji) krajinski arhitekt za zagotovitev kakovostne
krajinske ureditve odgovarja z licenco in opravljenim strokovnim izpitom. To v
praksi pomeni, da nekdo, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz krajinskega
oblikovanja (pri nas je to strokovni izpit za pooblaščenega krajinskega arhitekta,
licenca PKA) ne more izdelovati projektne dokumentacije, ki se nanaša na
urejanje zelenih površin in zunanjih ureditev ts. mestni parki, igrišča, zeleni
sistem mesta ipd. To ne velja zgolj za projektno dokumentacijo za izvedbo
gradnje (PZI), temveč tudi za idejno zasnovo, idejni projekt in dokumentacijo za
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gradbeno dovoljenje. Pri nas je namreč pogosta praksa, da idejne zasnove,
idejne projekte in dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, v primeru, da javni
natečaj ni razpisan, na področju načrtovanja zelenih in odprtih površin izdelujejo
pripadniki drugih strok, ki v resnici niso optimalno usposobljeni za načrtovanje
odprtega zelenega prostora, npr. pooblaščeni arhitekti z licenco PA ali celo
pooblaščeni inženirji z licenco PI in ne pooblaščeni krajinski arhitekti. Tovrstna
anomalija, ki je v razvitih državah Evrope bistveno manj pogosta, se izraža v
krajinskih zasnovah slabše kakovosti in pri vsebinsko dvomljivih ter strokovno
neargumentiranih idejnih načrtih krajinske arhitekture.
Na tej točki se pojavlja vprašanje smiselnosti obstoja licence PKA, če pa lahko
načrt za vsako zunanjo zeleno ureditev podpiše strokovnjak, ki ni krajinski
arhitekt. Zelo duhovito se mi zdi vprašanje Tomaža Krištofa, ki v Dnevnikovem
članku z naslovom Vodenje projektov naj bo stvar strokovnih kompetenc, in ne
pogajalski izkupiček! sprašuje, če bi si želeli živeti v državi, v kateri bi projekte
za mostove vodili elektro inženirji, projekte za predore pa krajinski arhitekti.
Podobno se sprašujem tudi sama; ali si želite živeti v državi, kjer zelene
površine, parke, območja varstva narave in rekreacijska območja načrtuje
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

nekdo, ki strokovno ni usposobljen za to?
Družbeno razvrednotenje znanja krajinskih arhitektov je nenazadnje opazno tudi
na bolj banalni in vsakodnevni ravni dela, saj se je z Zakonom o arhitekturni in
inženirski dejavnosti (ti. ZAID) številka načrta krajinske arhitekture v projektni
dokumentaciji spremenila iz številke 2 v 10. Drznem si trditi, da je temu tako
zato, ker se je večina gradbenih investicij izdelavi načrta krajinske arhitekture
gladko izognila. Pri elaboratih je poglavje številka 2 pogosto manjkalo, kar je
vodilo do manj urejenega kazala in samega elaborata.
Pomanjkanje ali celo odsotnost krajinskega projektiranja ponovno vodi v
nekakovostno in pomanjkljivo zasnovan odprti zeleni prostor. To predstavlja
slabo prakso, saj so uporabniki in lokalni prebivalci najbolj dovzetni ravno za
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spremembe v odprtem, četudi zasebnem prostoru. Vse to seveda kaže na nizko
prostorsko kulturo in na nižanje kakovosti bivanja, ki smo jima priča v Sloveniji.
Ponovno izpostavljam, da je na tem področju Slovenija daleč za razvitim delom
Evrope.
Za konec bi vse prostorske načrtovalce, ki brez licence PKA jamčijo za kakovost
krajinskih ureditev pozvala, naj še enkrat premislijo o temu, ali so strokovno
dovolj usposobljeni in kompetentni na področju krajinskega oblikovanja. Kot že
omenjeno v uvodnem delu, je izdelava kakovostne krajinske zasnove odprtega
prostora kompleksen proces, za katerega so potrebne vse predhodno naštete
kompetence krajinskih arhitektov. V primeru, da kot projektant dvomite v svoje
sposobnosti krajinskega oblikovanja, bi svetovala, da to nalogo prepustite tistim,
ki za kakovostno zunanjo ureditev jamčijo z ustrezno izobrazbo in delovnimi
izkušnjami. Nenazadnje bi morala biti želja in ideal vsakega projektanta, pa naj
bo to arhitekt, krajinski arhitekt ali gradbenik, da sta zasnova odprtih površin in
prostor v katerem živijo ljudje, kar se da dobro načrtovana, funkcionalna in v
najvišji možni meri strokovno utemeljena.
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Napisala: Živa Pečenko
Naslovna fotografija: Primer kakovostnega krajinskega oblikovanja v Sloveniji:
Pokopališče Sreberniče, avtorja krajinske arhitekture Dušan Ogrin in Davorin
Gazvoda. Vir fotografij: Landezine
Prispevek je nastal v okviru meseca krajinske arhitekture, ki ga organizira
DKAS.
Podprite Outsider z naročilom!
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Možnost uporabe odpadnih pepelov
v gradbeništvu
28.04.2020 | 13:56

CEL.KROG - izkoriščanje potenciala biomase za razvoj
naprednih materialov in bio-osnovanih produktov (2016-2020)
je projekt v okviru slovenske strategije pametne specializacije,
kjer so aktivnosti posvečene izkoriščanju potenciala biomase
za razvoj naprednih materialov in bio osnovanih produktov.
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TEKST // Lina Završnik, Sabina Dolenec, Vilma Ducman;
Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG)
Za dosego ciljev od razvoja naprednih produktov v celotnem
krogotoku in razklopa biomase, do uporabe gradnikov v različnih
produktih do ponovne uporabe in končne predelave odpadkov je
program CEL.KROG - Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj
naprednih materialov in bio-osnovanih produktov razdeljen v pet
vsebinskih sklopov:
SKLOP 1. Vrednotenje potenciala in razvoj novih produktov iz
biomase - nanoceluloza in zelene kemikalije

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

SKLOP 2. Razvoj naprednih in večfunkcionalnih materialov z
integrirano nanocelulozo in okoljsko sprejemljivimi aditivi - papir,
karton in preja
SKLOP 3. Razvoj produktov z večjim deležem bio-osnovanih
komponent in izboljšanimi funkcionalnostmi - gradbeništvo,
avtomobilska, tekstilna in elektro industrija
SKLOP 4. Razvoj procesov za biološko in mehansko predelavo
trdnih odpadkov v produkte z dodano vrednostjo
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SKLOP 5. Razvoj inovativnega sistema za energetsko izrabo
odpadkov z veliko vsebnostjo vode
V sklopu 4 je tako cilj razvoj tehnologij za končno predelavo in
snovno izrabo odpadkov in s tem zapiranje celotnega krogotoka.
Raziskave v prvem delu so usmerjene v predelavo trdnih
odpadkov organskega in anorganskega izvora za pridobivanje
produktov z dodano vrednostjo, s kombinacijo mehanske in
biološke obdelave, ki omogoča popolno snovno izrabo. Sem sodi
tudi vrednotenje pepelov iz papirniške industrije za uporabo v
različnih gradbenih materialih.
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Uporaba pepelov v gradbeništvu
Pepele se lahko v gradbeništvu uporabi na različne načine.
Večinoma se uporabljajo pri proizvodnji cementa oziroma pripravi
betona, zato je tudi tukaj osredotočenost večinoma na ti dve
možnosti. Da se preveri ali lastnosti pepelov in nato končnih
proizvodov ustrezajo obveznim standardom je potrebno opraviti
serijo preiskav.
V primeru, da pepel, tako po izvoru kot tudi po kemijskih in
fizikalno-mehanskih lastnostih, ustreza zahtevam evropskih
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standardov (EN), se ga lahko uporabi neposredno za proizvodnjo
končnega proizvoda. V primeru, da pepel v eni ali več zahtevah ne
ustreza tem standardom, se lahko njegova ustreznost, na zahtevo
proizvajalca, preveri preko priprave Slovenskega tehničnega
soglasja (STS) z določenim namenom uporabe ali preko
evropskega ocenjevalnega dokumenta (EAD) oz. Evropske
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tehnične ocene (ETA).
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Slika 1: Določanje kemijskih parametrov
Zahteve glede uporabe pepelov neposredno v cementih so
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

podane v standardu EN 1971 (Cement - 1. del: Sestava, zahteve
in merila skladnosti za običajne cemente). Standard določa, da se
kot ena od glavnih sestavin cementa lahko uporabi le elektrofiltrski
pepel pridobljen z elektrostatičnim ali mehanskim izločanjem
prašnih delcev iz dimnih plinov peči, ki so kurjene z uprašenim
premogom, z ali brez sosežiga. Elektrofiltrski pepel je po naravi
lahko silicijski ali kalcijski. Prvi ima pucolanske lastnosti, drugi ima
lahko dodatno še hidravlične lastnosti. V cementu je dovoljena
uporaba obeh, vendar je potrebno v oznaki cementa navesti katera
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vrsta elektrofiltrskega pepela je bila uporabljena. Pri
elektrofiltrskem pepelu je potrebno preveriti ustreznost z zahtevami
glede žarilne izgube, deleža reaktivnega kalcijevega oksida,
deleža prostega kalcijevega oksida, deleža reaktivnega silicijevega
dioksida in ekspanzije (prostorninska obstojnost). Pri kalcijskem
elektrofiltrskem pepelu je potrebno dodatno preveriti še finost
(ostanek pepela po mokrem sejanju) in tlačno trdnost po 28 dneh.
Glede uporabe pepelov v betonih je potrebno upoštevati zahteve
podane v standardu EN 206 (Beton - Specifikacija, lastnosti,
proizvodnja in skladnost). Pepel lahko uporabimo kot mineralni
dodatek tipa II, če ima poleg ostalih zahtev tudi zadovoljive
pucolanske in/ali latentno hidravlične lastnosti. Zahteve glede
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

uporabe kot elektrofiltrski pepel so podane v standardu EN 450-1
(Elektrofiltrski pepel - 1. del: Definicije, specifikacije in merila
skladnosti). Tudi tukaj, je podobno kot pri uporabi pepela pri
proizvodnji cementa, dovoljeno uporabiti le elektrofiltrski pepel
pridobljen z elektrostatičnim ali mehanskim izločanjem prašnih
delcev iz dimnih plinov peči, ki so kurjene z uprašenim premogom,
z ali brez sosežiga. Uporabi se lahko le silicijski elektrofiltrski
pepel. Elektrofiltrski pepel mora izpolnjevati zahteve standarda za
vsebnost žarilne izgube, klorida, sulfata, prostega kalcijevega
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oksida, reaktivnega kalcijevega oksida, reaktivnega silicijevega
dioksida, vsote vsebnosti silicijevega dioksida, aluminijevega
oksida in železovega oksida, vsebnost celokupnih alkalij,
magnezijevega oksida in fosfata. Poleg kemijskih zahtev mora
ustrezati tudi fizikalnim zahtevam, in sicer finosti, indeksu
aktivnosti, prostorninski obstojnosti, prostorninski masi, začetku
časa vezanja in potrebi po vodi.
Pepelov se sicer ne more uporabiti kot dodatek betonu tipa I, ker
standard EN 206 tega ne dovoljuje, smo pa enega od pepelov, ki
ni imel zadostnih pucolanskih in/ali latentno hidravličnih lastnosti in
je imel velik delež inertne frakcije, vrednotili kot polnilo - agregat.
Polnilo - agregat kot dodatek tipa I mora ustrezati zahtevam
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

določenim v standardu EN 12620 (Agregati za beton) oziroma EN
13055 (Lahki agregati). To gre za agregat oziroma lahki agregat, ki
večinoma preide sito 0,063 mm. Tako polnilo mora ustrezati
zahtevam za finost (zrnavost), vsebnosti celokupnega sulfata in
kislinotopnega sulfata.
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Slika 2: Določanje mehanskih lastnosti
preskušancev
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Ocena papirniških pepelov iz projekta CEL.KROG glede
potencialne uporabe v gradbeništvu
V sklopu projekta CEL.KROG se je preverila možnost uporabe
dveh papirniških pepelov. Pepela nista ustreznega izvora, kot to
zahtevata standarda EN 197-1 in EN 450-1, zatorej je bila uporaba
neposredno pri proizvodnji cementa oziroma pripravi betona
izključena. Oba pepela sta kazala določene pucolanske in/ali
latentno hidravlične lastnosti, zato smo preverili, ali zadovoljita
kemijskim in fizikalnim lastnostim mineralnega dodatka tipa II, kot
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to zahteva standard za beton EN 206. Pepela sta se torej
vrednotila za tri namene; in sicer za uporabo v (i) cementu, (ii) kot
mineralni dodatek betonu tipa II (pucolanski ali latentno hidravlični
dodatek), s katerim se lahko zamenja del veziva - cementa v
končnem proizvodu in (iii) kot mineralni dodatek betonu tipa I
(skoraj inerten dodatek). Pepelov se sicer ne more, glede na
standard EN 206, razvrstiti med dodatke tipa I, a se je enega od
pepelov, zaradi velikega deleža inertne frakcije, vseeno vrednotilo
glede na zahteve za polnilo - agregat.
Primernost papirniških pepelov kot mineralni dodatek
Mineralni dodatki, med katere spadajo različni elektrofiltrski pepeli,

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

granulirana plavžna žlindra, mikrosilika, kalcinirane gline in naravni
pucolani, se predvsem zaradi ekonomskih in okoljskih vidikov vse
pogosteje in v vse večjih količinah uporabljajo v različnih gradbenih
proizvodih. Nepretrgoma potekajo tudi raziskave alternativnih
mineralnih dodatkov, predvsem takšnih, ki bi jih lahko pridobili iz
odpadkov. Z uporabo vsaj deleža industrijskih odpadkov se lahko
namreč omeji problematiko njihovega odlaganja in obenem
ohranja naravne vire ter poceni končne proizvode.
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V sklopu projekta sta se obravnavala dva različna pepela. Pepel A
je ostanek iz suhega čiščenja dimnih plinov na elektrofiltru kurilne
naprave, kjer se kot gorivo uporablja mešanica premoga lesne
mase in/ali mulja. Pepel B je mešanica elektrofiltrskega pepela in
pepela z rešetk v določenem razmerju iz kurilne naprave, kjer se
kot gorivo uporablja mešanica odpadnih muljev. Kot podporno
gorivo se uporablja zemeljski plin.
Pepela sta bila vrednotena, kot to predvideva standard EN 206,
kot mineralna dodatka tipa II. Izbrali so se najpomembnejši
parametri, ki so predvideni za vrednotenje elektrofiltrskega pepela.
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To so:
∆ vsebnost reaktivnega silicijevega oksida (SiO2)
∆ vsebnost klorida (Cl-)
∆ vsebnost celokupnega, reaktivnega in prostega kalcijevega
oksida (CaO)
∆ vsebnost sulfata (SO3)
∆ prostorninska obstojnost
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∆ žarilna izguba pri 950°C,
∆ finost pepelov
Za boljše razumevanje lastnosti materialov se je določilo tudi
kemijsko sestavo pepelov z rentgensko fluorescenčno
spektroskopijo (XRF), mineraloško sestavo z rentgensko
praškovno difrakcijsko analizo (XRD), specifično površino BET ter
porazdelitev delcev z metodo laserske granulometrije.
Ugotovilo se je, da se pepela med seboj razlikujeta po kemijski in
mineraloški sestavi, pa tudi po fizikalnih lastnostih, kar vse vpliva
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na njune reaktivne lastnosti.
Pepela ne dosegata kriterijev večine zahtev standarda EN 450-1.
Kemijske vrednosti pepelov se ne približajo potrebnim kriterijem, ki
so pomembni tako za zagotavljanje potrebne reaktivnosti
mineralnih dodatkov kot tudi z vidika zagotavljanja potrebnih
obstojnostnih lastnosti betona. Tako je vsebnost reaktivnega
silicijevega dioksida zelo majhna, po drugi strani pa je močno
presežen delež reaktivnega kalcijevega oksida.
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Na podlagi določanja indeksa aktivnosti, kjer se je delež cementa
nadomestili s 25 mas. % obravnavanih pepelov, se je pokazalo, da
indeks aktivnosti obeh pepelov po 28 in 90 dneh ne dosega želene
vrednosti. Pri tem pepel A doseže indeks aktivnosti dokaj blizu
zahtevanim kriterijem (75 % po 28 dneh in 85 % po 90 dneh),
medtem ko ima pepel B vrednosti močno pod kriterijem (49 % in
51 % po 28 oziroma 90 dneh). K temu vpliva velik delež
nereaktivnih faz v pepelu kot so kalcit, kremen ter majhen delež
amorfne faze, ki predstavlja reaktivno komponento pepela.
Določila se je tudi pucolansko aktivnost, kjer se je delež cementa
zamenjal bodisi z 25 mas. % ali 30 mas. % pepela. Pepel A kaže v
obeh primerih zadovoljive vrednosti po 15 dneh nege, medtem ko
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

pepel B ne kaže zadostne reaktivnosti.
Primernost papirniških pepelov kot nadomestilo finega
agregata
Zaradi velikega deleža inertne frakcije v pepelu B se je vrednotilo
tudi njegovo uporabo kot nadomestek dela agregata v malti.
Preučile so se možnosti, da se (a) del kamenega agregata
volumsko nadomest s frakcijo pepela, podrobljenega pod 0,25
mm, (b) celoten agregat nadomesti z agregatom z enako sejalno
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krivuljo kot standardni pesek ali (c) z obstoječo sejalno krivuljo. Ko
se nadomesti delež fine frakcije agregata s pepelom, se tlačne
trdnosti (28 dni) malte bistveno zmanjšajo ob uporabi dodatka
superplastifikatorja pa se tlačna trdnost le malenkost zmanjša v
primerjavi z referenčno malto. V primeru, da se pepel uporabi kot
polnilo, bi njegova uporaba prispevala k večji potrebi po vodi, ob
dodatku superplasitifikatorja pa ne bi prišlo do velikega zmanjšanja
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trdnosti.

Slika 3: Shema vrednotenja uporabe industrijskih
ostankov za primer cementa in betona.
Primernost papirniških pepelov za določen namen uporabe
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Čeprav preskušani pepeli ne zadostijo zahtevam standardov, bi
vendarle lahko, v kolikor bi našli določeno možnost uporabe, s
pomočjo tehničnega soglasja pripravili specifikacije, ki omogočajo,
da se dajo taki pepeli legalno na trg. Ena od takšnih možnih
uporab bi bila lahko stabilizacija zemljin, nasipov.
Povzetek
Pri uporabi industrijskih ostankov, bodisi stranskih proizvodov ali
odpadkov, je tako najprej potrebno preveriti tehnične parametre,
vzporedno pa je potrebo spremljati tudi to, kako zadostiti
zakonskim zahtevam in kako proizvode, ki so proizvedeni z
uporabo le…teh tudi dati legalno na trg. Za lažjo predstavo je
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stanje shematsko predstavljeno na sliki 3. Torej, če proizvod
ustreza zahtevam, podanim v standardu za cement EN 197-1, tako
po izvoru kot lastnostih, se ga lahko uporabi neposredno pri
proizvodnji cementa in zanj ni potrebno pridobiti CE oznake. Tako
se pri proizvodnji cementa lahko uporabijo granulirana plavžna
žlindra, pucolani (naravni ali naravni kalcinirani), elektrofiltrski
pepeli (silicijski ali kalcijski) in mikrosilika. Če bi želeli proizvod
uporabiti kot dodatek betonom, kot to dovoljuje standard EN 206,
je le ta lahko uporabljen kot dodatek tipa I, če gre za skoraj inerten
proizvod oziroma kot dodatek tipa II, če gre za proizvod s
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pucolanskimi ali latentno hidravličnimi lastnostmi. Med dodatke
tipa I sodijo polnila - agregati in pigmenti, med dodatke tipa II pa
elektrofiltrski pepel, mikrosilika in granulirana plavžna žlindra. V
primeru uporabe proizvoda neposredno pri pripravi betona se
mora zanj pridobiti ustrezne certifikate in CE oznako. V kolikor
nobena od naštetih variant tehnično ne ustreza, vendar pa se
vseeno lahko najde določena možnost uporabe, je možno izpeljati
postopek za pridobitev evropske tehnične ocene (ETA) ali
slovenskega tehničnega soglasja (STS).
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Program CEL.KROG:
»Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj
naprednih materialov in bio-osnovanih produktov«
(številka pogodbe: OP20.00365), sofinancirano s
strani Republike Slovenije, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport in Evropske unije,
Evropski sklad za regionalni razvoj, 2016–2020.
Viri:
∆ EN 197-1:2011, Cement - 1. del: Sestava, zahteve in merila
skladnosti za običajne cemente,
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∆ EN 206:2013, Beton - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in
skladnost
∆ EN 450-1:2012, Elektrofiltrski pepel - 1. del: Definicije,
specifikacije in merila skladnosti
∆ EN 12620:2002, Agregati za beton
∆ EN 13055:2016, Lahki agregati
∆ KRAMAR, S., DUCMAN, V., Potential use of ash from the paper
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industry as scm. V: New generation of construction materials.
International conference on sustainable materials, systems and
structures (SMSS 2019), 20-22 March 2019 - Rovinj, Croatia.
Paris: RILEM Publication, 2019. Str. 431-438, ilustr. RILEM
proceedings, 128.
∆ KRAMAR, S., ZAVRŠNIK, L., DUCMAN, V., Papirniški pepeli kot
suplementarni cementni materiali. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.).
Razprave, poročila = Treatises, reports. 23. posvetovanje
slovenskih geologov = 23rd Meeting of Slovenian Geologists,
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Ljubljana, marec 2017. Ljubljana: Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2017. Str.
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104-106, ilustr. Geološki zbornik, 24.
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V DZ razprava o novih upravičencih do pomoči zaradi
epidemije
28.04.2020 16:26

Ljubljana, 28. aprila (STA) - DZ se je seznanil s predlogom novele > prvega
protikoronskega zakona, s katero se predvsem širi nabor upravičencev do dodatkov
za prizadete zaradi epidemije, je povedal finančni minister Andrej Šircelj.
Med dodatnimi upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka zaradi epidemije je
minister izpostavil starše otrok s posebnimi potrebami, prejemnike otroškega in
starševskega dodatka, družinske pomočnike, invalide, vojne veterane, vojne invalide, člane
kmetij, rejnike. "Tu ne želim naštevati vseh," je dejal.
Poudaril je, da se bodo te pravice priznavale za nazaj, torej od 13. marca dalje.
V opoziciji bi krog upravičencev še razširili. "Kaj je z najemninami, ki jih najemniki zaradi
izpada prometa ne morejo plačevati," je vprašal Matjaž Han (SD). Luka Mesec (Levica) pa
je predlagal še dijake, prekarne delavce in študente, ki nimajo stalnega prebivališča v
Sloveniji.
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Pogoji za povračilo nadomestil plač delavcem na čakanju oz. izostanku od dela zaradi višje
sile bodo po ministrovih besedah po novem bolj ugodni. Enako velja za upravičence do
mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila socialnih prispevkov.
Do pomoči bodo po novem upravičeni delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v
letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 odstotkov glede na leto 2019. Če lani oz.
letos ne bodo poslovali vse leto, se bodo primerjali povprečni mesečni prihodki.
Dodatno bodo ta ukrep lahko uporabile humanitarne in invalidske organizacije ter tudi
manjša podjetja iz finančne ali zavarovalniške dejavnosti.
Samozaposlenim, verskim uslužbencem, družbenikom in kmetom veljavni zakon ponuja
pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka ter oprostitve plačila socialnih prispevkov v
času epidemije. Vlada tudi tu predlaga enako spremembo pogojev kot pri delodajalcih, ki
pošljejo delavce na čakanje.
Šircelj je spomnil na določbo, po kateri bodo morali delodajalci, ki bodo v zameno za
izplačilo 200 evrov kriznega dodatka svojim zaposlenim, ki v času epidemije delajo,
oproščeni plačila pokojninskih prispevkov za te delavce, v primeru izplačevanja nagrad to
pomoč vračati. "Vračali bodo v primeru, da bodo nagrade izplačevali poslovodstvu. Če
bodo nagradili delavce, v tem primeru ne," je dejal.
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Enkratni solidarnostni dodatek v višini med 130 in 300 evrov, ki ga bodo ob izplačilu
aprilske pokojnine prejeli upokojenci, bodo po novem prejeli tudi kmetje nad 65 let in z
nizkimi dohodki ter prejemniki poklicnih pokojnin, če te ne presegajo 700 evrov.
Novost je tudi, da bodo brezposelni, ki so delo izgubili v času po razglasitvi epidemije,
prejeli po 513,64 evra bruto na mesec.
Popravki zakona bodo povečali odhodke proračuna za blizu 37 milijonov evrov, vrednost
vseh ukrepov bo tako 3,1 milijarde evrov, je povzel Robert Polnar (DeSUS). Prenovljeni
zakon bo ponudil pomoč 1,2 milijona ljudem. "Vrednost vseh proračunskih ukrepov je
primerjalno gledano ena večjih med državami EU," je dejal.
Jani Ivanuša (SNS) je ocenil, da vlada predlaga razmeroma učinkovite ukrepe za zajezitev
epidemije, vendar pa so finančno nevzdržni. "Ti ukrepi nas stanejo preveč," je dejal in si
zaželel, da bi proračunska sredstva v prvi vrsti namenili za razvoj cepiva. Če bi Slovenija
sama razvila cepivo, potem bi ga lahko prodajali drugim in ga ne bi bilo treba kupovati po
oderuških cenah, je dejal.
Predlog novele zakona prinaša še nekatere druge rešitve. Ena od njih je začasna oprostitev
plačila davka na dodano vrednost od dobave zaščitne in medicinske opreme.
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Z namenom pomagati turističnim podjetjem se uvaja vrednotnice, ki jih lahko organizatorji
potovanj izdajo potrošniku, namesto da bi mu vrnili že vplačani znesek. Unovčiti jih bo
mogoče v 24 mesecih od izdaje, če potrošnik tega ne bo storil, pa bo lahko od organizatorja
potovanja zahteval vračilo zneska v denarju.
Da bi pospešili investicije, predlog novele zakona predvideva ukrepe za pospešitev
izdajanja gradbenih dovoljenj ter poenostavitev in skrajšanje upravnih postopkov po
gradbenem zakonu in predpisih s področja varstva okolja in ohranjanja narave. Izključitvi
nevladnih organizacij iz sodelovanja v gradbenih postopkih ostro nasprotujejo predvsem v
Levici.
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Gradbeništvo za izhod iz krize potrebujejo
infrastrukturne projekte
28 aprila, 2020 Samo Kranjec
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Brez izvedbe dolgoročnih infrastrukturnih projektov bo gradbeništvo in z njim pomemben del gospodarstva v
Sloveniji še dolgo životarilo.

Na GZS-Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala ugotavljajo, da je zaradi epidemije koronavirusa
delo na gradbenih projektih upočasnjeno in nemalokrat celo ohromljeno. Večji projekti se sicer še izvajajo, manjši že
manj. Drugače pa je z novimi projekti, kjer pa se nam že odpira nova luknja.

106

Ekodezela.si
Država: Slovenija

28.04.2020
Torek, 15:33

Kazalo

https://www.ekodezela.si/eko-gradnja/gradbenistvo-...

2/2

Javni razpisi občin se ustavljajo
Kljub obetavnim izjavam in naklonjenosti nekaterih ministrov za pospešitev gradenj za uspešnejši izhod iz krize, za
intenzivno pripravo potrebne gradbene dokumentacije novih gradenj, prizadevanjem za poenostavitve postopkov za
pridobivanje gradbenih dovoljenj, se pri javnih razpisih občin za nove gradbene projekte stvari že ustavljajo. Podjetja
poročajo, da so razpisi, predvsem pa sklenitve novih gradbenih pogodb za gradnje vodovodov, malih čistilnih naprav
in kolesarskih stez že praktično ustavljeni. »To so projekti, za katere imamo dodeljena evropska sredstva, določene
izvedbene roke in treba bi jih bilo čimprej začeti izvajati,« meni mag. Jože Renar, direktor GZS – Zbornice
gradbeništva in industrije gradbenega materiala.

Izpad dolgoročnih infrastrukturnih projektov je lahko za gradbenike usoden
Drugi, precej večji, izziv, ki ga je s seboj prinesel koronavirus, pa je, da še vedno nimamo jasno začrtanih dolgoročnih
infrastrukturnih projektov kot tudi ne način njihovega izvajanja. »Od tega pa ne bo odvisen le razvoj slovenskega
gradbeništva, ampak tudi razvoj celotnega slovenskega gospodarstva. Če teh projektov ne bomo začeli kmalu graditi,
se nam bo ponovil scenarij iz prejšnje krize, ko smo uspeli uničiti velik del slovenskega gradbeništva ter delovnih
mest tako v gradbeništvu kot tudi v spremljevalnih industrijah in s tem povečati naš zaostanek za povprečjem BDP-ja
v EU 28 za skoraj 10 %. Država bi morala sedaj za uspešnejši izhod iz krize vključiti tudi nov zavezujoč sveženj
ukrepov za izvedbo dolgoročnih investicij. Dejstvo je, da so se vse gospodarske krize reševale z infrastrukturnimi
projekti, saj gre za najmanj tvegane razvojne investicije, ki vse povrnejo vložena sredstva. Gradbeništvo, ki v
Sloveniji zaposluje skupaj z načrtovalci preko 75.000 ljudi, je lahko generator gospodarske rasti, vendar brez
protikriznih in stabilnih državnih investicij te naloge ne bo zmoglo opraviti,« je izpostavil Jože Renar.

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

Pristojna ministrstva predloge Zbornice pozdravljajo
GZS – Zbornica gradbeništva in industrije gradbenih materialov se je s temi izzivi že obrnila na Ministrstvo za okolje
in prostor ter Ministrstvo za gospodarstvo, kjer so predloge in rešitve Zbornice pozdravili. Tako kot minister za
infrastrukturo se tudi oni strinjajo, da je treba investicije vzpodbuditi in odpraviti vse ovire, ki onemogočajo
učinkovito pridobivanje vseh vrst okoljskih, gradbenih in drugih dovoljenj ter umeščanja objektov v prostor, saj so
naši postopki v primerjavi z razvitimi okolji preveč birokratski in počasni. »Odzivi ključnih ministrstev Vlade so torej
pozitivni. Treba je biti pozoren, da se bodo stvari nadaljevale. Želimo si, da bi bile vse dane obljube realizirane,« je še
strnil direktor GZS – Zbornice gradbeništva in industrije gradbenih materialov.
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"Ustavimo pandemijo: Varnost in zdravje pri delu
lahko rešita življenje"
28. 4. 2020

Inšpektorat Republike Slovenije za delo

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

Letošnji svetovni dan varnosti in zdravja pri delu je namenjen razglašeni pandemiji ter
trenutno najpomembnejšemu dejavniku tveganja, ki se pojavlja v družbenem življenju
ter tudi pri izvajanju delovnih procesov delodajalcev, in sicer varovanju zdravja delavcev
pred okužbami in širjenjem najnovejšega koronavirusa. Mednarodna organizacija dela
se je odločila, da svetovni dan varnosti in zdravja pri delu 2020 poimenuje "Ustavite
pandemijo: Varnost in zdravje pri delu lahko rešita življenje".
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Zaskrbljenost v svetu narašča zaradi naraščajočega števila okužb svetovnega prebivalstva in delavcev,
delodajalci, delavci in državne organizacije ter inštitucije pa se soočajo z ogromnimi izzivi, ko se bojujejo
proti pandemiji COVID-19. Cilj svetovnega dne varnosti in zdravja pri delu je spodbuditi nacionalni dialog o
varnosti in zdravju pri delu. Tako bo na ta dan v ospredju predvsem ozaveščanje delavcev na delovnih
mestih in sprejemanje ustreznih ter varnih ukrepov oziroma dobrih praks za preprečitev širjenja novega
koronavirusa na delovnih mestih ter vloga, ki jo imajo službe za varnost in zdravje pri delu. Osredotočil se bo
tudi na srednjeročno in dolgoročno sprejemanje ukrepov za zagotovitev varnega dela delavcev, vključno z
možnostjo ponovitve nastalega trenutnega stanja in pripravljenostjo na prihodnost, zlasti z vključevanjem
ukrepov v sisteme politike upravljanja varnosti in zdravja pri delu na nacionalni in delodajalski ravni.
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Delodajalci se morajo zavedati razsežnosti novega koronavirusa in biti na njega bolj pripravljeni, kar pomeni,
da pripravijo konkretne preventivne organizacijske in tehnične ukrepe varovanja delavcev pred okužbami in
širjenjem bolezni, ki temeljijo na ugotovitvah in usmeritvah medicinske stroke.
Težje in lažje nezgode pri delu
Zaradi nezgod pri delu in zaradi bolezni, povezanih z delom, v svetu vsako leto umre več kot 2,7 milijona
delavcev (od tega jih je okoli 2,4 milijona povezanih z boleznijo), še dodatnih 381 milijonov delavcev pa se
težje ali lažje poškoduje pri opravljanju dela pri delodajalcih. V Sloveniji se je število prijavljenih nezgod pri
delu v letu 2019 glede na preteklo leto rahlo znižalo, in sicer za manj kot 1 %. Iz statistike prijavljenih nezgod
za leto 2019 v informacijskem sistemu je bilo na dan 28. 1. 2019 razvidnih 10.122 prijavljenih nezgod pri
delu, od tega 16 smrtnih, 9.585 lažjih, 511 težjih in 10 kolektivnih nezgod. Prijavljenih je bilo tudi 53 nezgod,
ki so se zgodile na poti na delo in z dela, katerih pa delodajalcem sicer ni treba prijavljati.

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

Pri analizi nezgod glede na posamezne gospodarske dejavnosti je izpostavljena predelovalna dejavnost
(SKD dejavnost C), saj iz statističnih podatkov izhaja, da se je v tej dejavnosti v letu 2019 zgodilo kar 37,4 %
vseh prijavljenih nezgod. Naslednja dejavnost, v katero se uvrščajo delodajalci, ki so prijavili največ nezgod
pri delu, je dejavnost trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil (SKD dejavnost G), v kateri smo
zabeležili 12,4 % prijavljenih nezgod. Sledijo dejavnost gradbeništva (SKD dejavnost F) z 8,4 % ter
dejavnost prometa in skladiščenja (SKD dejavnost H) s 7,5 % prijavljenih nezgod.
Ugotavljamo, da se vzroki za nastanek nezgod pri delu ponavljajo. Tako je bil v letu 2019 poglavitni vzrok za
nezgode, v katerih so bili delavci težje, lažje ali smrtno poškodovani, izguba nadzora nad delovno opremo
(stroji, ročno orodje, transportna sredstva,…), in to kar v 31,4 %. Kot naslednji vzrok za nezgodo pri delu pa
so zabeleženi zdrsi, spotiki in padci delavcev (na nižji nivo, na istem nivoju in neopredeljeni padci), in to v
19,1 %. V 13,4 % je bil vzrok za nezgodo pri delu materialni povzročitelj oziroma padec bremena na
delavca, gibanje telesa z obremenitvijo pa je bil vzrok za nezgodo pri delu v 13,8 % vseh prijavljenih nezgod.
Prav tako kot pri vzrokih za nastanek nezgod pri delu tudi glede načinov nastanka ugotavljamo, da se v
zadnjih letih ponavljajo. V letu 2019 so izstopale nezgode pri delu, v katerih so se delavci poškodovali zaradi
stika z ostrim, koničastim in grobim materialom (25,3 %), zaradi vodoravnega ali navpičnega trčenja (23,6
%) ter zaradi udarca oziroma trčenja delavca s predmetom (18,4 %). Delavci pa so si največkrat poškodovali
prste rok, in to kar v 29,3 %.
V analizi podatkov o starosti poškodovanih delavcev ugotavljamo, da je bilo v letu 2019 največ
poškodovanih delavcev starih med 35 in 44 let (25,5 % vseh nezgod), v starostni skupini od 45 do 54 let je
bilo zabeleženih 25,2 % prijavljenih nezgod, v starostni skupini od 25 do 34 let pa 24,3 % vseh prijavljenih
nezgod. Najmlajši poškodovani, katerih nezgode so bile prijavljene na IRSD, so bili stari 15 let, najstarejši
poškodovani pa 75 let. V letu 2019 je bilo izmed vseh prijavljenih nezgod pri delu 27,1 % takšnih, v katerih
so bile poškodovane ženske, v drugih 72,9 % prijavljenih nezgod pri delu pa so bili poškodovani moški.
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Pri analizi podatkov z vidika državljanstva poškodovanih delavcev ugotavljamo, da je bilo 85,5 %
poškodovanih delavcev slovenskih državljanov, 12,2 % poškodovanih delavcev je bilo tujcev, ki niso bili
državljani držav EU, predvsem delavcev iz nekdanje Jugoslavije, 1,7 % pa tujcev iz držav EU. Iz nekaterih
prijavljenih nezgod ni bilo razvidno državljanstvo poškodovanih delavcev.
Smrtne nezgode
V letu 2019 je bilo na IRSD prijavljenih 16 nezgod pri delu, v katerih so delavci izgubili življenje in so se
zgodile na delovnem mestu ali v delovnem okolju, med opravljanjem rednega dela ali na službeni poti. Štiri
od teh nezgod so se zgodile v tujini. Inšpektorji so v letu 2019 obravnavali 11 smrtnih nezgod, niso pa
obravnavali 4 smrtnih nezgod v tujini in 1 prometne nezgode na slovenskih cestah, saj prometne nesreče
praviloma preiskuje Policija.
V letu 2019 je bil najpogostejši vzrok smrtne nezgode padec z višine, in sicer kar v 5 primerih. V 3 primerih
je bila vzrok smrtnih nezgod prometna nesreča, v 2 primerih pa dotik električne napetosti. Po en primer
vzrokov pa so bili ugotovljeni padec osebe na ravnem ter udarec delavca z glavo v robnik, podrtje ivernih
plošč na delavca, odlet kamna pri miniranju, zasutje z brežino iz proda, prevrnitev z viličarjem in udarec
delovne opreme.

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

Največ smrtnih nezgod se je v letu 2019 zgodilo v dejavnosti gradbeništva (SKD dejavnosti F1, F2 in F3), v
kateri je bilo smrtno poškodovanih 5 delavcev, sledita ji dejavnosti proizvodnje kovinskih izdelkov razen
strojev in naprav (SKD dejavnost C25) s tremi smrtnimi primeri in dejavnost kopenskega prometa (SKD
dejavnost H49), v katerih sta se zgodili po 2 smrtni nezgodi.
V letu 2019 je bilo največ smrtno ponesrečenih starih med 50 in 59 let. Tako je bilo v tej starostni skupini
zabeleženih 5 smrtnih nezgod, v starostni skupini med 40 in 49 let pa so bile zabeležene 4 smrtne nezgode.
Po 3 smrtne nezgode so bile zabeležene v starostni skupini od 20 do 29 let ter 60 let in več. Zabeležili smo
tudi 1 smrtno nezgodo v starostni skupini od 30 do 39 let. Najmlajši smrtno poškodovani delavec v letu 2019
je bil star 21 let, najstarejši pa 62 let. Na lokaciji, na kateri ima delodajalec prijavljeno svojo dejavnost, sta bili
zabeleženi 2 smrtni nezgodi, 14 smrtnih nezgod pa je bilo zabeleženih zunaj lokacije delodajalca.
Največ prijavljenih smrtnih nezgod v letu 2019 se je zgodilo pri delodajalcih, ki zaposlujejo od 20 do 49
delavcev. Vseh 16 smrtno ponesrečenih so bili delavci moškega spola. Glede državljanstva smrtno
ponesrečenih ugotavljamo, da je bilo 9 smrtno ponesrečenih delavcev državljanov Republike Slovenije, 6
državljanov Bosne in Hercegovine in 1 državljan Slovaške republike. Glede na zaposlitveni status smrtno
poškodovanih pa ugotavljamo, da je bilo 12 smrtno poškodovanih delavcev zaposlenih za nedoločen čas, 4
za določen čas.
Več podatkov o nezgodah pri delu je na voljo v Poročilu o delu Inšpektorata RS za delo v letu 2019, ki bo v
kratkem objavljeno tudi na spletišču inšpektorata.
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Pomagajte nam izboljšati spletišče Ali vam je ta stran koristila? DA NE

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

Odgovorna institucija: Inšpektorat Republike Slovenije za delo
Zadnja sprememba: 28. 4. 2020
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V DZ razprava o novih upravičencih do pomoči zaradi
epidemije
28.04.2020 16:26

Ljubljana, 28. aprila (STA) - DZ se je seznanil s predlogom novele > prvega
protikoronskega zakona, s katero se predvsem širi nabor upravičencev do dodatkov za
prizadete zaradi epidemije, je povedal finančni minister Andrej Šircelj.
Med dodatnimi upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka zaradi epidemije je
minister izpostavil starše otrok s posebnimi potrebami, prejemnike otroškega in starševskega
dodatka, družinske pomočnike, invalide, vojne veterane, vojne invalide, člane kmetij, rejnike.
"Tu ne želim naštevati vseh," je dejal.
Poudaril je, da se bodo te pravice priznavale za nazaj, torej od 13. marca dalje.
V opoziciji bi krog upravičencev še razširili. "Kaj je z najemninami, ki jih najemniki zaradi
izpada prometa ne morejo plačevati," je vprašal Matjaž Han (SD). Luka Mesec (Levica) pa je
predlagal še dijake, prekarne delavce in študente, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji.

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

Pogoji za povračilo nadomestil plač delavcem na čakanju oz. izostanku od dela zaradi višje
sile bodo po ministrovih besedah po novem bolj ugodni. Enako velja za upravičence do
mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila socialnih prispevkov.
Do pomoči bodo po novem upravičeni delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu
2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 odstotkov glede na leto 2019. Če lani oz. letos ne
bodo poslovali vse leto, se bodo primerjali povprečni mesečni prihodki.
Dodatno bodo ta ukrep lahko uporabile humanitarne in invalidske organizacije ter tudi manjša
podjetja iz finančne ali zavarovalniške dejavnosti.
Samozaposlenim, verskim uslužbencem, družbenikom in kmetom veljavni zakon ponuja
pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka ter oprostitve plačila socialnih prispevkov v
času epidemije. Vlada tudi tu predlaga enako spremembo pogojev kot pri delodajalcih, ki
pošljejo delavce na čakanje.
Šircelj je spomnil na določbo, po kateri bodo morali delodajalci, ki bodo v zameno za izplačilo
200 evrov kriznega dodatka svojim zaposlenim, ki v času epidemije delajo, oproščeni plačila
pokojninskih prispevkov za te delavce, v primeru izplačevanja nagrad to pomoč vračati.
"Vračali bodo v primeru, da bodo nagrade izplačevali poslovodstvu. Če bodo nagradili delavce,
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v tem primeru ne," je dejal.
Enkratni solidarnostni dodatek v višini med 130 in 300 evrov, ki ga bodo ob izplačilu aprilske
pokojnine prejeli upokojenci, bodo po novem prejeli tudi kmetje nad 65 let in z nizkimi dohodki
ter prejemniki poklicnih pokojnin, če te ne presegajo 700 evrov.
Novost je tudi, da bodo brezposelni, ki so delo izgubili v času po razglasitvi epidemije, prejeli
po 513,64 evra bruto na mesec.
Popravki zakona bodo povečali odhodke proračuna za blizu 37 milijonov evrov, vrednost vseh
ukrepov bo tako 3,1 milijarde evrov, je povzel Robert Polnar (DeSUS). Prenovljeni zakon bo
ponudil pomoč 1,2 milijona ljudem. "Vrednost vseh proračunskih ukrepov je primerjalno
gledano ena večjih med državami EU," je dejal.
Jani Ivanuša (SNS) je ocenil, da vlada predlaga razmeroma učinkovite ukrepe za zajezitev
epidemije, vendar pa so finančno nevzdržni. "Ti ukrepi nas stanejo preveč," je dejal in si
zaželel, da bi proračunska sredstva v prvi vrsti namenili za razvoj cepiva. Če bi Slovenija sama
razvila cepivo, potem bi ga lahko prodajali drugim in ga ne bi bilo treba kupovati po oderuških
cenah, je dejal.

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

Predlog novele zakona prinaša še nekatere druge rešitve. Ena od njih je začasna oprostitev
plačila davka na dodano vrednost od dobave zaščitne in medicinske opreme.
Z namenom pomagati turističnim podjetjem se uvaja vrednotnice, ki jih lahko organizatorji
potovanj izdajo potrošniku, namesto da bi mu vrnili že vplačani znesek. Unovčiti jih bo mogoče
v 24 mesecih od izdaje, če potrošnik tega ne bo storil, pa bo lahko od organizatorja potovanja
zahteval vračilo zneska v denarju.
Da bi pospešili investicije, predlog novele zakona predvideva ukrepe za pospešitev izdajanja
gradbenih dovoljenj ter poenostavitev in skrajšanje upravnih postopkov po gradbenem zakonu
in predpisih s področja varstva okolja in ohranjanja narave. Izključitvi nevladnih organizacij iz
sodelovanja v gradbenih postopkih ostro nasprotujejo predvsem v Levici.
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Pregled - novi koronavirus, 28. april
28.04.2020 21:29

Ljubljana, 28. aprila (STA) - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v
Sloveniji in svetu, v torek, 28. 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 - Vlada je s sredo sprostila delovanje knjižnic, galerij in muzejev, pa tudi
storitve nepremičninskega posredovanja in dimnikarske storitve. S ponedeljkom bo medtem
poleg že sprejetega sproščanja nekaterih dejavnosti, kot so frizerski in kozmetični saloni,
spet dovoljena tudi strežba gostinskih lokalov na prostem in pa vrsta bolj obrtniških
dejavnosti. Odpravljajo se tudi nekatere omejitve pri delovnem času trgovin. Vlada bo v
sredo medtem obravnavala načrt sproščanja protikoronskih omejitvenih ukrepov za
predvidljivo prihodnost, je na Twitterju napovedal premier Janez Janša. Aktualni podatki pri
zaustavljanju epidemije po njegovih pojasnilih omogočajo trezno presojo odprave nekaterih
omejitev gibanja ter postopno oživitev številnih drugih dejavnosti, kjer so lahko zagotovljeni
varna razdalja, razkuževanje rok in stičnih mest ter varna uporaba osebne zaščitne
opreme. Del javnosti in politike sta najbolj glasna v zahtevah po odpravi prepovedi gibanja
zunaj občin stalnega oziroma začasnega prebivališča. Obenem se porajajo zahteve po
vnovičnem zagonu javnega prevoza. Ob sproščanju vse več omejitev pri gospodarskih
dejavnostih pa predvsem starši pričakujejo vnovično odprtje vrtcev in šol.
LJUBLJANA - Na praznični ponedeljek so sicer v Sloveniji opravili 683 testov na okužbo z
novim koronavirusom in potrdili šest okužb, skupaj 1408. V ponedeljek so umrli trije bolniki
s covidom-19, skupaj doslej 86. V bolnišnicah je bilo 78 bolnikov, od teh 24 na intenzivni
negi, v domačo oskrbo so odpustili dve osebi, je na spletu objavila vlada. Število
hospitaliziranih je bilo po vladnih podatkih nižje za dva, število bolnikov na intenzivni negi
pa večje za dva. Število opravljenih testiranj na okužbo z novim koronavirusom je preseglo
50.000. Doslej je bilo v Sloveniji tako opravljenih 50.290 testiranj.
LJUBLJANA - V nacionalni raziskavi o razširjenosti novega koronavirusa so posebne
terenske ekipe medtem začele z odvzemom vzorcev pri otrocih, prav tako se prav danes
začenja drugi del raziskave z dokazovanjem protiteles v krvi preiskovancev. S tem bomo
dobili odgovor, koliko sodelujočih je bilo okuženih, pa tega ni vedelo, je pojasnil vodja
raziskave Miroslav Petrovec. Preliminarni rezultati študije bodo po Petrovčevi oceni na voljo
do konca tedna, s tem pa bodo strokovni skupini lahko podali ključne informacije o oceni
trenutne okuženosti populacije. Kot je dejal, bodo ti podatki pomembno vplivali na odločitve
o sproščanju ukrepov.
LJUBLJANA - DZ je v okviru drugega protikoronskega paketa sprejel zakon, s katerim bo
država jamčila za posojila, ki jih bodo podjetja vzela za oživitev proizvodnje po epidemiji
novega koronavirusa. Skupni obseg jamstev je določen pri dveh milijardah evrov, kar bi po
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besedah premierja Janeza Janše kratkoročno moralo zadoščati. Banka bo lahko podjetju
dala likvidnostno posojilo v višini do 10 odstotkov prihodkov od prodaje v letu 2019, vendar
ne bo smelo biti višje od njegovega letnega stroška dela. Za to posojilo bo jamčila država.
Pri posojilih mikro, majhnih in srednjih podjetij bo država jamčila do višine 80 odstotkov
glavnice, pri velikih podjetjih pa do 70 odstotkov glavnice. V opoziciji se bojijo, da ob teh
pogojih številna podjetja ukrepa ne bodo mogla koristiti. Predlagali so višje zneske, vendar
jim ni uspelo. Dva tedna po uveljavitvi pa je DZ sprejel tudi popravke interventnega zakona,
ki zaradi posledic epidemije novega koronavirusa ponuja pomoč državljanom in podjetjem.
Z njo se skupni obseg pomoči povečuje na 3,1 milijarde evrov, dobremu milijonu
upravičencev pa dodaja še 190.000 novih.

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

LJUBLJANA - Namesto presežka se slovenskim javnim financam letos obeta primanjkljaj v
višini 8,1 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). Odhodki vseh štirih javnih blagajn naj
bi se letos z načrtovanih 21,48 milijarde evrov zvišali na 23,63 milijarde evrov. Tako je vlada
zapisala v spremembah odloka, ki ga bo v kratkem obravnaval DZ. Spremembe je pojasnila
z izjemnimi okoliščinami, ki so nastale zaradi epidemije novega koronavirusa. "V takšnih
izrednih razmerah tako nacionalna fiskalna pravila kot tista, ki izhajajo iz pakta za stabilnost
in rast na ravni EU, omogočajo začasno odstopanje od pravil," je zapisala. Fiskalni svet
meni, da je začasno odstopanje od srednjeročne uravnoteženosti javnih financ zaradi
epidemije dopustno.
LJUBLJANA - V ponedeljek se bodo znova odprla vrata slovenskih cerkva za udeležbo
vernikov pri svetih mašah in drugih bogoslužjih, ki so bila ustavljena zaradi epidemije
novega koronavirusa, so sporočili iz Slovenske škofovske konference. Pogoji za udeležbo
vernikov pri sveti maši bodo, kot so zapisali pri Slovenski škofovski konferenci,
razkuževanje rok pred vstopom v cerkev ter nošnja zaščitne maske. Ni pa omenjene
najmanjše predpisane razdalje med verniki. Za namen odprtja cerkva bodo sicer škofje v
četrtek izdali posebna navodila, v katerih bodo zapisana določila za prejem zakramentov.
Vlada in pristojna strokovna svetovalna skupina pri ministrstvu za zdravje za zdaj še nista
uskladili odgovora na to potezo, je za STA povedala vodja omenjene skupine Bojana
Beović.
BRUSELJ/LJUBLJANA - Minister za notranje zadeve Aleš Hojs vztraja pri pričakovanju, da
bo policija sledila njegovim usmeritvam glede obravnave udeležencev nedavnih protestov.
Ob tem je dajal, da nikogar nič ne sili, je pa to njegova usmeritev in pričakuje, jih bo policija
sledila. Hojs je v ponedeljek na družbenem omrežju Twitter zapisal, da je policija v Ljubljani
in Mariboru popisala večje število zbranih, ki bodo tudi oglobljeni, in da bo vložila ovadbe
zoper organizatorje in udeležence, saj gre za kaznivo dejanje ogrožanja zdravja. Izrazil je
tudi pričakovanje, da bo policija za identifikacijo udeležencev petkovega in ponedeljkovega
shoda uporabila vse javno objavljene fotografije, tudi tiste z družbenih omrežij in prispevke
medijev. Po ponedeljkovih protestih so sicer policisti identitete nekaterih protestnikov, ki
niso upoštevali njihovih opozoril, že predali na zdravstveni inšpektorat. Zaenkrat na policiji
predlagajo postopek proti 26 osebam. Kaznivega dejanja širjenja nalezljive bolezni do sedaj
še niso zaznali. V uradu informacijske pooblaščenke iz Hojsovih izjav medtem sklepajo, da
je policija dobila usmeritve, da vsakršno gibanje po javni površini, četudi na predpisani
razdalji, pomeni sum storitve katerega od kaznivih dejanj v zvezi z zdravjem. "To je v
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demokratični družbi lahko resen razlog za skrb glede posegov v človekove pravice," so
opozorili.
BRUSELJ - Notranji minister Hojs je optimističen glede sproščanja ukrepov na meji s
Hrvaško v drugi polovici maja, glede meje z Italijo pa zaradi tamkajšnjih razmer napoveduje
restriktivno in konservativno držo. Glede odločitve Avstrije za podaljšanje nadzora na meji s
Slovenijo ne vidi težav. Prepričan je, da razlog ni nezaupanje do Slovenije. Vprašanje
usklajenega sproščanja ukrepov na mejah, ki so jih države uvedle za zajezitev novega
koronavirusa, je bilo ena osrednjih tem na današnjem videokonferenčnem zasedanju
notranjih ministrov EU, ki se ga je udeležil tudi Hojs. Ta je poudaril, da bo slovenska vlada
pri tem zagotovo sledila priporočilom epidemiološke stroke. "Nihče ni veliko obljubljal o
odpiranju meja za turiste," je razpravo povzel v telefonskem pogovoru s slovenskimi
dopisniki v Bruslju.
NOVO MESTO/KOPER/ROGAŠKA SLATINA - V novomeški avtomobilski tovarni Revoz,
kjer so zaradi epidemije novega koronavirusa in skrbi za zdravje zaposlenih po popoldanski
izmeni 17. marca začasno zaustavili proizvodnjo, so to zdaj vnovič zagnali. Prihodnji teden
bodo proizvodnjo nadaljevali dvoizmensko. V koprskem Cimosu, kjer so proizvodnjo
začasno prekinili v začetku meseca, jo bodo postopno znova zagnali predvidoma z
začetkom prihodnjega tedna. V Steklarni Rogaška naj bi delo v proizvodnih obratih medtem
znova steklo prihodnjo sredo, z zagonom ročne proizvodnje pa bodo morali še počakati.

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

SVET
BRUSELJ/STRASBOURG - Notranji ministri EU so govorili tudi o aplikacijah za sledenje
stikom okuženih z novim koronavirusom. Aplikacijo za sledenje stikom okuženih z novim
koronavirusom je treba najprej izrazito dobro predstaviti ljudem, saj brez njihovega
zaupanja ne bo učinkovita, je izpostavil slovenski minister Hojs. V Svetu Evrope pa so
poudarili, da so te aplikacije lahko uporabne pri omejevanju širjenja okužb, saj pohitrijo
postopke identifikacije stikov. Obenem so opozorili, da je treba pri razvoju in uporabi
vzpostaviti primerne varovalke za zavarovanje osebnih podatkov in zasebnosti.
ŽENEVA - Po svetu so v zadnjih tednih aretirali po več deset tisoč ljudi, ki so kršili ukrepe
za zajezitev pandemije novega koronavirusa, opozarjajo v uradu ZN za človekove pravice.
Visoka komisarka ZN za človekove pravice Michelle Bachelet je v ponedeljek pozvala
vlade, naj ne izkoriščajo pooblastil, ki so jih pridobile v času krize.
DUNAJ - Avstrija je predstavila podroben načrt opuščanja ukrepov za zajezitev novega
koronavirusa. 1. maja namerava odpraviti omejitev gibanja na prostem. Takrat bodo glede
na vladne načrte v Avstriji svoja vrata odprle vse trgovine in večina storitev. Od 4. maja
bodo omilili tudi omejitve glede obiskov v domovih za starejše. Bari in restavracije se bodo
v Avstriji odprli sredi maja. Hoteli bodo lahko prve goste sprejeli 29. maja. V prihodnje bodo
dovoljene prireditve z do desetimi udeleženci, na pogrebih pa se bo lahko zbralo do 30
ljudi.
PARIZ - Načrt omilitve ukrepov je predstavila tudi francoska vlada. Če bodo kazalniki glede
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širjenja virusa dobri, bodo v Franciji 11. maja odprli vrtce in osnovne šole ter večino trgovin.
Zaprti bodo ostali trgovski centri, večji od 40.000 kvadratnih metrov, bari in restavracije.
Zbiranje na javnih krajih bo od 11. maja omejeno na 10 oseb. Dogodki z več kot 5000
udeleženci pa ne bodo dovoljeni do septembra. Ljudje bodo lahko v okviru sproščanja
ukrepov 11. maja začeli znova potovati po državi brez posebne izjave, ki jo potrebujejo
trenutno. Šli bodo lahko do 100 kilometrov od doma. Ukrepe bodo omilili samo v
departmajih, kjer bodo razmere pod nadzorom.
MADRID - Španija bo ukrepe za zajezitev novega koronavirusa postopoma opuščala do
konca junija, je sporočil španski premier Pedro Sanchez. Rahljanje bo potekalo v štirih
fazah, niso pa določili točnih datumov. V najboljšem primeru bo to sproščanje trajalo
najmanj šest tednov, pri čemer pa želimo, da po celotni državi ne bi trajalo dlje kot osem
tednov, je dejal po seji vlade. Prva faza, ki vključuje izhode otrok na prosto, je že v teku,
ostali ukrepi v tej fazi pa se bodo začeli predvidoma 4. maja. Med drugim bodo lahko
začela delovati nekatera podjetja.
MOSKVA - Rusija še ni dosegla vrha epidemije novega koronavirusa, je ocenil ruski
predsednik Vladimir Putin. Kljub temu je napovedal postopno rahljanje omejitvenih ukrepov
od 12. maja naprej. Kot je dejal na videokonferenci z guvernerji regij, razmere ostajajo
težke. V Rusiji so poročali o rekordnem dnevnem številu novih primerov okužbe z novim
koronavirusom. V zadnjih 24 urah so potrdili 6411 novih primerov, skupno 93.558.

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

BEOGRAD/ATENE- Postopno rahljanje ukrepov, ki so jih sprejeli za preprečitev širjenja
novega koronavirusa, so s 4. majem napovedali tudi v Srbiji in v Grčiji. V Srbiji bodo znova
začeli uvajati mestni javni promet, vzpostavili bodo železniški promet, odprli bodo
restavracije in lokale. V Grčiji bodo odprli okoli 10 odstotkov manjših trgovin, ki so jih zaprli
23. marca ob uvedbi karantene v državi, med drugim knjigarne, trgovine s tehničnim
blagom, frizerske salone. Večino ostalih trgovin bodo znova odprli 11. maja, nakupovalne
centre pa 1. junija. 11. maja se bodo v šole vrnili dijaki zadnjih letnikov srednjih šol.
LONDON - Po svetu so potrdili že več kot tri milijone okužb z novim koronavirusom, umrlo
pa je že več kot 200.000 ljudi. Z novim koronavirusom bi se po svetu lahko okužila milijarda
ljudi, če najbolj ranljive države ne bodo dobile pomoči, je posvaril Mednarodni reševalni
odbor (IRC). Ranljivim državam je treba pomagati s finančno in humanitarno pomočjo, da
se prepreči hujši izbruh koronavirusa, so pozvali.
BUDIMPEŠTA/LUXEMBOURG - Na Madžarskem bodo medicinske fakultete izvedle
testiranje 18.000 prebivalcev, starejših od 14 let, da bi ugotovili dejansko število okuženih z
novim koronavirusom in njegovo razširjenost po državi. V Luksemburgu pa načrtujejo
testiranje vseh državljanov. Vseh 625.000 prebivalcev naj bi testirali do konca maja, in sicer
20.000 dnevno, je sporočil minister za raziskave in visoko šolstvo Claude Meisch. Načrt o
testiranju vseh prebivalcev je ambiciozen, saj so doslej izvedli skupno 39.000 testov.
WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek na novinarski
konferenci svoje delovne skupine proti novemu koronavirusu zagotovil, da s testiranjem po
ZDA glede na okužbo z virusom ne bo niti najmanjših težav. Ob izdaji smernic zveznim

118

Iusinfo.si
Država: Slovenija

28.04.2020
Torek, 23:23

Kazalo

https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/dnevne-no...

5/7

državam za testiranja je ponovil, da je to stvar držav, zvezna vlada pa izhod v skrajni sili.
PEKING - Kitajska očita ameriškim politikom, da brezsramno lažejo glede pandemije
novega koronavirusa, ki se je iz Kitajske razširil po vsem svetu. Ameriški predsednik
Donald Trump je omenil možnost, da bodo ZDA od Kitajske zaradi izbruha zahtevale
odškodnino.
LONDON/REYKJAVIK/STOCKHOLM - Letalski prevozniki, ki jih je pandemija novega
koronavirusa močno prizadela, napovedujejo množična odpuščanja. Danes je ukinitev do
12.000 delovnih mest napovedal British Airways. V skandinavskem prevozniku SAS jih
bodo ukinili do 5000, kar predstavlja 40 odstotkov njihove delovne sile. Rez v število
zaposlenih napoveduje tudi Icelandair.
MÜNCHEN - Nemška podjetja se zaradi krize, ki jo je povzročila pandemija novega
koronavirusa, očitno že pripravljajo na odpuščanja. Kazalnik zaposlovanja inštituta Ifo je
namreč aprila padel na 86,3 točke, potem ko je marca znašal 93,4 točke. Gre za najnižjo
raven tega kazalca doslej, ki kaže na prihajajoči dvig brezposelnosti v Nemčiji. Padec
kazalnika so zaznali v vseh štirih sektorjih - storitvenem, proizvodnem, trgovini in
gradbeništvu.

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

ŠPORT
NYON - Evropska nogometna zveza Uefa je evropskim nogometnim ligam dala rok do 25.
maja, da se izjasnijo o nadaljevanju prvenstev. Zaradi pandemije novega koronavirusa so
vsa nogometna tekmovanja prekinjena, a Uefa kljub temu želi začeti načrtovati evropska
tekmovanja za prihodnjo sezono, poročajo agencije. Nacionalne zveze in/ali lige morajo
Uefo obvestiti o tem, kdaj in če sploh načrtujejo nadaljevanje sezone, pri tem pa morajo
javiti datum ponovnega začetka in format tekmovanja, je zapisal Čeferin. Dodal je, da v
primeru, da se prvenstvo odpove iz legitimnih razlogov, bo Uefa od nacionalnih zvez
zahtevala, da do 25. maja pojasnijo vse okoliščine za odpoved sezone in da izberejo klube
za evropska tekmovanja v sezoni 2020/21 na osnovi športnih meril v domačem prvenstvu
2019/20.
TOKIO - Olimpijske igre v Tokiu, ki so jih iz letošnjega prestavili na naslednje leto, bodo
odpovedane, če se pandemija novega koronavirusa ne bo umirila in bila pod kontrolo, je
povedal predsednik organizacijskega odbora Tokio 2020 Yoshiro Mori v pogovoru za
japonski dnevnik Nikkan Sports. Ob tem je pojasnil da so bile OI doslej odpovedane le v
času obeh svetovnih vojn.
LJUBLJANA - Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović je v pogovorih za
torkovi tiskani izdaji Večera in Dnevnika spregovoril o trenutnem položaju nogometa v
Sloveniji ter razkril, da je zveza vsem zaposlenim in zunanjim sodelavcem znižala plače za
20 odstotkov. Selektor Matjaž Kek je celo sam predlagal znižanje plače, je dejal Mijatović.
Za nogomet v Sloveniji bi bilo idealno, če bi se treningi nadaljevali po prvomajskih
praznikih, tako da bi se lahko prvenstvo začelo oziroma nadaljevalo konec maja ali v
začetku junija, je prepričan predsednik nacionalne krovne organizacije za nogomet.
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PARIZ - Francoski predsednik vlade Edouard Philippe je potrdil, da do septembra ne bo
moč nadaljevati domačih profesionalnih lig, vključno z nogometno. Philippe je odločitev
pojasnil ob postopnem načrtu za ukinitev ukrepov zaradi pandemije novega koronavirusa.
Dejal je, da vsaj do septembra ne bodo dovoljene prireditve z več kot 5000 ljudmi. To
bržčas pomeni, da bo tudi elitna francoska liga, v kateri sta tudi Rene Krhin pri Nantesu in
Luka Elsner, ki je trener pri Amiensu, najverjetneje predčasno končala sezono. Philippe je
parlamentu dejal, da se sezona 2019/20 ne bo nadaljevala, čeprav v ligi upajo, da bi jo
lahko izpeljali brez gledalcev.
LJUBLJANA - Slovenski športniki želijo po besedah Dejana Stefanovića, predsednika
Sindikata športnikov Slovenije in Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije,
aktivno sodelovati v dialogu za pripravo ukrepov, ki lahko neposredno ogrozijo njihovo
zdravje. Mednarodna organizacija za delo ILO je 28. april razglasila za svetovni dan
varnosti in zdravja pri delu. Sindikat športnikov Slovenije in Sindikat profesionalnih igralcev
nogometa Slovenije sta ta dan izkoristila za pripravo pisma novemu direktorju
Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milanu Kreku. Stefanović je ob tem opozoril, da so
v zadnjem času pri svetovnem združenju športnih sindikatov WPA in nogometnih sindikatov
Fifpro izvedli številna posvetovanja in pripravili izhodišča, ki jih je po njihovem mnenju
potrebno upoštevati pri sprostitvi ukrepov na področju poklicnega športa.

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

BERLIN - Nemška bundesliga, ki naj bi od velikih nogometnih lig prva nadaljevala
prvenstvo, ima že detajlno razdelana pravila oziroma antikoronavirus protokol. Če bo kateri
od nogometašev pozitiven na novi koronavirus, bo odšel v karanteno, tekmovanje pa se bo
nadaljevalo, poroča nemška revija Der Spiegel. Nemško prvenstvo naj bi se nadaljevalo v
drugi polovici maja, možna datuma sta 16. ali 23. maj, odvisno od odločitve nemške vlade,
ki bo to predvidoma javnosti sporočila 6. maja. Optimizem Nemci črpajo tudi iz dejstva, da
je v 83-milijonski državi zaradi covida-19 umrlo zgolj 6000 ljudi.
OSLO - Na Norveškem iščejo načine, kako sredi pandemije novega koronavirusa izpeljati
sezono 2020 prve nogometne lige, eliteserien. Norveška nogometna zveza je ministrstvu
za zdravje predstavila krizni projekt za nadaljevanje nogometa, v skladu s katerim bi
domače ligaško tekmovanje odigrali v enem kraju po sistemu, ki velja za svetovna
prvenstva. Zveza NFF je zdravstvenim oblastem predstavila način, s katerim bi omogočili
izbor državnega prvaka na igrišču, ne da bi pri tem ogrozili zdravja nogometašev. Prvi
scenarij predvideva, da bi vsi klubi zbrali v Stavangerju in odigrali vse kroge lige v treh
mesecih. Drugi scenarij pa predvideva razporeditev 16 ekip v štiri skupine, kot na evropskih
ali svetovnih prvenstvih, namestitev v dve sosednji mesti, državnega prvaka pa bi dobili
tako kot na velikem turnirju v pokalnem sistemu.
ZAGREB/REKA - Slovenski trener Simon Rožman se je prejšnji teden vrnil iz Slovenije na
Reko, a mora biti v skladu s hrvaškimi epidemiološkimi ukrepi 15 dni v osamitvi. Nogometni
klub Rijeka je svojemu trenerju začasni dom pripravil v eni izmed lož na stadionu Rujevica,
iz katere vodi tudi treninge trenutno drugega moštva hrvaškega prvenstva. Rožmanov
začasni naslov je Rujevica 10, v loži na drugem koncu reškega nogometnega poslopja pa
je v prav tako v 15-dnevni izolaciji nameščen njegov pomočnik Aleš Kačičnik. Na Hrvaškem
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pričakujejo, da bodo nogometno prvenstvo morda nadaljevali 30. maja, Reka pa naj bi
takrat gostovala v Pulju pri Istri 1961.
NEW YORK - Severnoameriška košarkarska liga NBA je na svoji spletni strani objavila, da
je 8. maj najzgodnejši datum, ko bi lahko ekipe začele s prvimi prilagojenimi treningi. To bi
lahko veljalo za klube, ki se nahajajo v zveznih državah z milejšimi ukrepi za zajezitev
pandemije novega koronavirusa, kjer bodo treningi že dovoljeni.
LJUBLJANA - Teniška zveza Slovenija je v sklopu projekta Ostani doma in bodi teniško
aktiven preko video povezave gostila predsednika Mednarodne teniške zveze (Itf) Davida
Haggertyja. Njegovo mnenje je, da se teniški turnirji pred septembrom verjetno ne bodo
začeli. "Odvisno smo od vlad posamičnih držav, saj bodo one odpirale meje in določale
ukrepe. Razlike med državami so velike, nekje se že lajšajo ukrepi, tako kot pri vas v
Sloveniji, drugod, kot na primer v Afriki, pa virus sploh še ni dosegel vrhunca," je za TZS
povedal Haggerty. Po podatkih Itf je na dan 28. aprila le v trinajstih evropskih državah
mogoče igrati tenis. Poleg Slovenije še na Madžarskem, Češkem, v Slovaški, Estoniji,
Latviji, Litvi, Belorusiji, Švedski, Norveški, Danski, Finski in Izraelu.
PRAGA - Čehi bodo atletska tekmovanja začeli junija, prva tekma njihove serije največjih
mitingov bo v Kladnem 1. junija, je sporočila Evropska atletika (EA). Češka je prva država,
ki je objavila začetek atletske sezone, saj je tamkajšnja vlada med sprostitvenimi ukrepi v
luči pandemije novega koronavirusa 25. maja dovolila zbiranje do 50 ljudi.
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MONTE CARLO - Svetovna atletika (WA) je v sodelovanju z Mednarodno atletsko fundacijo
(IAF) oblikovala poseben sklad v višini pol milijona ameriških dolarjev za pomoč poklicnim
atletom, ki so se znašli v finančnih težavah zaradi zaustavitve vseh tekmovanj v času
pandemije novega koronavirusa, je objavila WA.
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Razpoloženje aprila nizko z izjemo
v gradbeništvu
28.04.2020 | 12:42

Razpoloženje v gospodarstvu se je aprila močno poslabšalo in
je najnižje v zadnjih petnajstih letih po podatkih UMAR-ja.

Razpoloženje v gospodarstvu se je aprila pod vplivom epidemije
koronavirusa in ukrepov za njegovo zajezitev izrazito znižalo.
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Zaupanje v večini dejavnosti, z izjemo gradbeništva, je bilo nižje
kot v času ekonomsko finančne krize pred desetletjem, močno so
se poslabšala pričakovanja. O nizki gospodarski aktivnosti priča
tudi poraba elektrike, ki je bila v tednu po veliki noči za 18 % nižja
kot pred letom. Tovorni promet po avtocestah je aprila ostal
medletno nižji za okoli 40 %.

Dostopni podatki za druge dejavnosti kažejo, da je epidemija že v
marcu občutno vplivala na njihovo aktivnost. Z zaprtjem prodajaln
z nenujnim blagom sredi marca so po predhodnih podatkih marca
močno upadli prihodki v trgovini na drobno z neživili in v trgovini z
motornimi vozili. Nadalje pa se je povečal prihodek v trgovini z
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

živili. Z zaprtjem mej in vseh gostinskih in nastanitvenih obratov se
je marca izrazito zmanjšalo število prenočitev vseh turistov, kar bo
pomembno vplivalo na prihodek v gostinstvu. Zaradi izbruha
epidemije pričakujemo tudi upad prihodkov v storitenih
dejavnostih, ki so v prvih dveh mesecih v povprečju ostali na ravni
doseženi konec lanskega leta.

Grafe tedna s celotno obrazložitvijo si lahko pogledate na spletni
strani UMAR.
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Mag. Marko Pogačnik: Drugi proti
korona paket je namenjen pomoči
gospodarskim subjektom in
ohranitvi delovnih mest

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

torek, 28. 04. 2020

DELI NA:

Ključni so ukrepi, ki bodo podjetjem omogočili oživitev
njihove investicijske aktivnosti in s tem ohranitev delovnih
mest, višje povprečnine pa bodo zagotavljale bolj kvalitetno

124

28.04.2020

Sds.si

Torek, 17:53

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.sds.si/novica/mag-marko-pogacnik-drugi...

2/4

opravljanje obveznosti občin.
Poslanci in poslanke so na današnji 35. izredni seji med drugim
razpravljali o drugem proti korona paketu (predlog zakona o
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zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic
epidemije covid-19), ki se nanaša predvsem na zagotavljanje
likvidnosti slovenskega gospodarstva, občinam pa z višanjem
povprečnin prinaša več sredstev v proračune. Prav tako je bila v
obravnavi točka glede dopolnitev in sprememb prvega proti korona
paketa (predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih
posledic za državljane in gospodarstvi).
"Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstva za omilitev
posledic epidemije covid-19 je še eden izmed paketov zakonov, ki ga
je predlagala vlada Republike Slovenije za zajezitev posledic, ki jih je
prinesel virus in je prvenstveno namenjen direktni pomoči
gospodarskim subjektom v Sloveniji in ohranitvi delovnih mest v
gospodarskih družbah," je v uvodni predstavitvi stališča dejal
poslanec SDS mag. Marko Pogačnik.
Pojasnil je, da zakon "ureja poroštva Republike Slovenije dana
bankam in hranilnic za kredite podjetij, ob pogoju, da ročnost kredita
ne presega petih let, višina poroštva, ki ga da Republika Slovenija,
znaša 70 % glavnice kreditov za velika podjetja in 80 % za mikro,
majhna in srednja podjetja". Na ta način bo predlagana poroštvena
shema naslovila problem likvidnosti v gospodarstvu, ki se je pojavil ob
izbruhu virusa covid-19: "Ključni so namreč ukrepi, ki bodo podjetjem
omogočili oživitev njihove investicijske aktivnosti in s tem ohranitev
delovnih mest."
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"Predlagani zakon pa zagotavlja tudi dvig povprečnin občinam za
6 %. Občine bodo namesto 589,11 evra na prebivalca prejela
623,96 evra, pri čemer bo znesek veljal za celotno leto. Skupno
bodo tako občine prejele dodatnih 70 milijonov evrov. Višje
povprečnine bodo posameznim občinam zagotavljale višje prihodke in
s tem zagotavljanje kvalitetnejšo opravljanje zakonskih obveznosti," je
dodal Pogačnik, ki je spomnil tudi na to, da zakon
predvideva oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnine
najemnikov poslovnih stavb ali poslovnih prostorov, ki so v lasti
Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti
in ki jim je onemogočeno ali bistveno oteženo opravljanje
dejavnosti zaradi epidemije.
V nadaljevanju je mag. Pogačnik dejal, da se z dopolnitvami in
spremembami prvega proti korona paketa popravljajo nejasnosti s
prvega zakona in določajo dodatni ukrepi za zajezitev epidemije in pa
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omilitev njenih posledic: "Novela zakona prinaša omilitev pogojev za
pridobitev povračila nadomestila plač za čakajoče na delo, kar je
bila ena od pomembnejših zahtev gospodarstva. Po novem bodo
do pomoči upravičena podjetja, ki jim bodo prihodki letos po njihovi
oceni upadli za desetino ali več v primerjavi z lanskim letom. Če niso
poslovali v celotnem lanskem obdobju, so do pomoči upravičeni
delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki letos znižali za
več kot desetino glede na povprečne mesečne prihodke lani. Do
pomoči so po novem upravičeni tudi delodajalci zavarovalništva, ki
imajo do deset zaposlenih, gre predvsem za manjše zavarovalne
posrednike ter humanitarne in pa invalidske organizacije. Pomembna
sprememba, ki jo prinaša novela zakona, je, da bodo podjetja kljub
uporabi pomoči lahko zaposlenim izplačala nagrade za poslovno
uspešnost, če bodo kljub razmeram uspešno poslovali. Prepričan
sem, da je to močna motivacija za vse zaposlene."
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Poslanec je prepričan, da je negativne učinke epidemije na slovensko
gospodarstvo mogoče precej ublažiti s pospešitvijo investicij s strani
države, občin in zasebnih podjetij, "zato te novele zakona predvideva
tudi ukrepe za pospešitev izdajanja gradbenih dovoljenj ter
poenostavitev in skrajšanje upravnih postopkov po gradbenem
zakonu in predpisih s področja varstva okolja in ohranjanja narave. Ta
ukrep bo vsekakor omogočil dodatni zagon dejavnosti, kar je v danih
razmerah dodana vrednost, posledično pa bomo na osnovi tega
ukrepa lahko govorili o dodatnih prihodkih v proračun in ohranjanju
delovnih mest".
"Ta novela zakona širi tudi krog upravičencev do pomoči, ki jo država
zagotavlja posameznim skupinam. Širi se nabor upravičencev, med
katerimi so izredni študenti, invalidi, družinski pomočniki, rejniki,
upravičenci do starševskega dodatka, dodatka za nego otroka,
materinskega oziroma starševskega nadomestila, upravičenci
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delnega plačila za izgubljeni dohodek zaradi nege in varstva
otrok ter vojni veterani in invalidi. Upravičenec enkratnega
solidarnostnega dodatka v višini 30 evrov za otroka pa bo tudi eden
od staršev ali druga oseba za vsakega otroka, za katerega je
upravičen do otroškega dodatka v 1. do 6. dohodkovnem razredu," je
spomnil Pogačnik, ki je zaključil, da je Vlada RS ob sprejemanju
novele zakona poslušala predloge opozicije, gospodarske
zbornice, obrtne zbornice in drugih institucij.
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petek, 24. 4. 2020
Iniciativa za razvoj respiratorja DIHAM
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Foto: vir Tehnloški park Ljubljana |

Partnerje respiratorja »DIHAM«, med katerimi je tudi Tehnološki park Ljubljana, je združila epidemija
koronavirusa, zaradi katere so ogrožena življenja ljudi po vsem svetu.
Partnerji so se združili s ciljem razvoja prototipa respiratorja za reševanje življenj, ki bi ga lahko v celoti
samozadostno proizvajali v Sloveniji, s slovenskimi komponentami in slovenskim znanjem. To iniciativo so uspeli
pripeljati od popolnega kaosa do delujočega prototipa, s pro-bono trudom. Na tej poti so razvili
kulturosodelovanja, požrtvovalnosti, agilnost in pomoči.

Kakšen je prototip?
Gre za tako imenovani turbinski tlačni respirator (brez napihljivega meha), namenjen najbolj kritičnim bolnikom, z
močno poškodovanimi pljuči, ki ne dihajo več sami in potrebujejo medicinsko prilagojeno doziranje mešanice
zraka in kisika. Naprava je zasnovana na način, da lahko deluje tako v bolnišničnem okolju kot v mobilnih
bolnišnicah ali celo samostojno.
Jedro naprave predstavlja motor s puhalom, za delovanje pa naprava samostojno zagotavlja lasten vir tlaka in
pretoka zraka, kar pomeni, da ne potrebuje komprimiranega zraka. Naprava je neodvisna od drugih virov, če ji
zagotovimo že zgolj električno omrežje in vir kisika, ki pa je lahko centralni ali iz jeklenke. Regulacija naprave
omogoča prilagajanje stanju pacienta in navodilom zdravniškega osebja. Naprava omogoča delovanje v treh
različnih načinih:
Prvi način je Dvojni tlak ali BIPAP. Zanj je značilno, da naprava 'diha' namesto pacienta, ko ta ni pri zavesti
oziroma je v komi.
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CPAP, v tem primeru naprava preko maske ali tubusa čaka na pacientov vdih, tako imenovani »trigger« ali
sprožilni signal. Pacient je pri zavesti in diha samostojno s pomočjo respiratorja. Frekvenco dihanja narekuje
pacient, respirator mu pri tem pomaga.
Zadnji način predstavlja High flow. S kisikom obogaten tok zraka potuje po ceveh do pacientovega nosu in
s tem pacientu med samostojnim dihanjem zagotavlja zadostni pretok ter količino kisika.
Partnerji upajo, da prototip nikoli ne bo potreben v praksi. Želimo si, da bi služil za zgled in za motivacijo bodočim
rodovom inženirjev, ki bodo nekega dne ustvarjali še boljše naprave, zdravila in ostale rešitve. Ta narod ima
inženirstvo v svojih genih, a vseeno prepogosto pozabimo, kaj so naše prednosti in kako jih izkoristiti. Mladi,
postanite inženirji.
S to napravo smo partnerji priskočili na pomoč državi pri njenem osnovnem poslanstvu, zaščiti prebivalcev. Zato
spodbujamo državo k enakemu dejanju – da močno pomaga izvoznim podjetjem v Sloveniji pri njihovih osnovnih
dejavnostih. Izvozniki bodo ključni v bodočih mesecih, saj v Slovenijo prinašajo svež denar ter delovna mesta –
in to v kriznih mesecih ali letih, ki bodo izredno finančno naporna za državo. Če okrepimo izvoznike, okrepimo
tudi razpoložljiva sredstva za vse vrste pomoči in socialnih transferjev.
Ključni partnerji projekta so:
Tehnološki park Ljubljana – skupnost vrhunskih tehnoloških podjetij
EKWB – konstruiranje in proizvodnja tekočinskih hladilnih sistemov za visoko zmogljive računalnike
Lotrič Meroslovje – izvajanje meritev in preskušanje merilnih, medicinskih ter laboratorijskih naprav
Zavod 404 – vzgajamo ustvarjalce, ne le uporabnike tehnologij
BPMC – strateška znanja in industrijsko inženirstvo
Domel – električni motorji, enosmerni motorji, elektronsko komutirani motorji in sestavni deli
Skupaj s strokovnimi partnerji - Zdravniki UKC Ljubljana (CIT) in HUB za respiratorje (GZS).
Hvala tudi vsem ostalim razvojnim skupinam, podpornim strukturam ter posameznikom za izkazano podporo,
pomoč in sodelovanje. Dosegli smo cilj in Slovenija je na tem področju samozadostna.
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Preberite tudi:
Tehnološki park Ljubljana
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Ifo: Nemška podjetja se očitno pripravljajo na
odpuščanja
28.04.2020 15:00

München, 28. aprila (STA) - Nemška podjetja se zaradi krize, ki jo je povzročila
pandemija novega koronavirusa, očitno že pripravljajo na odpuščanja. Kazalnik
zaposlovanja inštituta Ifo je namreč aprila padel na 86,3 točke, potem ko je marca
znašal 93,4 točke. Gre za najnižjo raven tega kazalca doslej, ki kaže na prihajajoči dvig
brezposelnosti v Nemčiji.
Kot so danes sporočili z inštituta Ifo, kazalnik zaposlovanja, ki so ga začeli izračunavati leta
2002, še nikoli doslej ni beležil tako velikega padca. Padec so zaznali v vseh štirih sektorjih storitvenem, proizvodnem, trgovini in gradbeništvu.
Storitveni sektor, ki je že prejšnji mesec beležil največji upad, je tokrat zabeležil zgodovinski
padec in v tem sektorju je po navedbah inštituta Ifo prvič po finančni krizi pričakovati
odpuščanja.
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V proizvodnji se bo trend zmanjševanja števila zaposlenih intenziviral, podoben trend je
pričakovati v trgovinskem sektorju, pri čemer bodo supermarketi edina izjema. Negativnemu
trendu se ne bo mogel izogniti niti gradbeni sektor, ki je še nedavno beležil izrazito rast.
Ifo kazalnik zaposlovanja izračunava na podlagi mesečnih anket med približno 9.500 podjetji iz
vseh sektorjev. Podjetja inštitutu sporočajo načrte glede zaposlovanja za prihodnje tri mesece.
Nemški trg dela je bil v zadnjih letih razmeroma stabilen; leta 2010 je stopnja brezposelnosti
znašala povprečno okoli osem odstotkov, marca letos je bila pri 5,1 odstotka, poroča nemška
tiskovna agencija dpa. Podatki o brezposelnosti v aprilu bodo objavljeni v četrtek.
Ifo je sicer danes tudi napovedal, da se bo nemško gospodarsko letos skrčilo za 6,6 odstotka
oz. upoštevajoč razmeroma veliko število delovnih dni v letošnjem letu za 6,2 odstotka. Na
raven izpred koronske krize pa se bo Nemčija po napovedi inštituta - pripravil jo je na podlagi
raziskave med okoli 8.000 podjetji - vrnila šele konec leta 2021.
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Letošnji prvi maj bo turoben
Prvi maj bo letos potekal v povsem drugačnem duhu kot minula leta. Zaradi pandemije
koronavirusa se podjetja soočajo z velikimi težavami, posledično narašča brezposelnost
in število kršitev delavskih pravic.
Igor Dernovšek
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Fotografije 1/2

V novomeški tovarni Revoz so po 17. marcu včeraj znova zagnali proizvodnjo. Prihodnji teden bo proizvodnja med drugim stekla
tudi v Cimosu in Steklarni Rogaška.

Leto 2019 je bilo za slovenski trg dela eno najboljših. Stopnja anketne brezposelnosti je bila
konec leta zgolj 4odstotna, kar je najnižja vrednost od začetka merjenj statističnega urada (Surs)
leta 1993. Število brezposelnih na zavodu za zaposlovanje je do konca decembra upadlo na
74.000, število delovno aktivnih (zaposlenih in samozaposlenih skupaj) pa je prvič preseglo
900.000.
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Letošnje številke bodo zaradi pandemije povsem drugačne. Število registriranih brezposelnih se
je do prejšnjega petka povečalo za več kot 13.500, na skupaj 87.631. Zavod RS za zaposlovanje
je od delodajalcev do včeraj prejel že okoli 35.000 vlog za državno pomoč, in sicer za približno
305.000 zaposlenih. Na zavodu ocenjujejo, da se bo stanje na trgu dela letos precej poslabšalo,
kako in v kakšnem obsegu, pa bodo lahko ocenili šele, ko bodo znani učinki vladnih ukrepov.
Pričakovanja glede zaposlovanja in brezposelnosti pa so se že močno poslabšala. Če so lani
delodajalci za letošnjo prvo polovico leta napovedovali 2odstotno rast števila zaposlenih in
31.600 novih zaposlitev, zdaj po podatkih Sursa zmanjšanje zaposlovanja pričakuje kar 45
odstotkov podjetij v predelovalnih dejavnostih, 39 odstotkov podjetij v storitvenih dejavnostih, 24
odstotkov podjetij v trgovini na drobno in 20 odstotkov podjetij v gradbeništvu.
Vrednost kazalnika gospodarske klime je aprila padla na minus 39,5 odstotne točke, kar je za kar
46 odstotnih točk nižje kot lani, s čimer je ta kazalnik dosegel najnižjo vrednost v celotni
zgodovini opazovanja. V tem mesecu so na Sursu zabeležili tudi največji padec zaupanja
potrošnikov. Vrednost tega kazalca se je glede na lanski april znižala za 41 odstotnih točk.

Skoraj 60 odstotkov podjetij s pol nižjimi prihodki
Po anketi Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), ki je bila izvedena 23. marca, je imelo že tedaj
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

resne težave v poslovanju kar 93 odstotkov anketiranih podjetij. Štirideset odstotkov jih je
ocenilo, da se jim bo prihodek zmanjšal za več kot 70 odstotkov, 18 odstotkov pa, da se bo znižal
vsaj za polovico. V Klubu slovenskih podjetnikov (SBC), kjer so od začetka epidemije izpeljali več
anket med podjetji, ugotavljajo, da bosta najbolj prizadeta turizem in gostinstvo. V turističnih
agencijah pričakujejo od 50 do 70odstotni upad prihodkov, po analizi med člani združenja
hotelirjev pa bi že v primeru blagega scenarija, če se torej kriza ne bi zavlekla v jesen, turizmu
grozila izguba skoraj 15.000 delovnih mest.
Ob turizmu je po oceni SBC najbolj na udaru avtomobilska industrija, ki se je že doslej soočala s
tehnološko negotovostjo in upadom prodaje. Zaradi pričakovane recesije je pričakovati tudi upad
zasebnih investicij v gradbeništvu, ki so bile v Sloveniji pred epidemijo že nekaj let v razmahu.
Ob nižji ravni potrošnje bo močno prizadeta tehnična trgovina, posledično pa tudi logistika.

Porast števila kršitev delavskih pravic
Epidemija novega koronavirusa bo v ospredju tudi ob mednarodnem prazniku dela, prvem maju,
ki ga bomo letos praznovali že stotridesetič. Kot je povedal predsednik Pergama Jakob
Počivavšek, bodo morali opozoriti na kratenje delavskih pravic, do katerega prihaja pod krinko
premagovanja posledic epidemije. Izpostavili bodo tudi nižanje osebnih dohodkov in odpuščanja.
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O nizki ravni spoštovanja delavskih pravic sicer pričajo tudi zadnje ugotovitve Inšpektorata RS za
delo. Potem ko je ta v prvih 14 dneh po razglasitvi epidemije prejel približno 70 prijav domnevnih
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nepravilnosti, se je njihovo število do konca prejšnjega tedna povečalo na 1133.
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Letošnji prvi maj bo turoben
Prvi maj bo letos potekal v povsem drugačnem duhu kot minula leta. Zaradi pandemije
koronavirusa se podjetja soočajo z velikimi težavami, posledično narašča brezposelnost
in število kršitev delavskih pravic.
Igor Dernovšek
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V novomeški tovarni Revoz so po 17. marcu včeraj znova zagnali proizvodnjo. Prihodnji teden bo proizvodnja med drugim stekla
tudi v Cimosu in Steklarni Rogaška.

Leto 2019 je bilo za slovenski trg dela eno najboljših. Stopnja anketne brezposelnosti je bila
konec leta zgolj 4odstotna, kar je najnižja vrednost od začetka merjenj statističnega urada (Surs)
leta 1993. Število brezposelnih na zavodu za zaposlovanje je do konca decembra upadlo na
74.000, število delovno aktivnih (zaposlenih in samozaposlenih skupaj) pa je prvič preseglo
900.000.
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Letošnje številke bodo zaradi pandemije povsem drugačne. Število registriranih brezposelnih se
je do prejšnjega petka povečalo za več kot 13.500, na skupaj 87.631. Zavod RS za zaposlovanje
je od delodajalcev do včeraj prejel že okoli 35.000 vlog za državno pomoč, in sicer za približno
305.000 zaposlenih. Na zavodu ocenjujejo, da se bo stanje na trgu dela letos precej poslabšalo,
kako in v kakšnem obsegu, pa bodo lahko ocenili šele, ko bodo znani učinki vladnih ukrepov.
Pričakovanja glede zaposlovanja in brezposelnosti pa so se že močno poslabšala. Če so lani
delodajalci za letošnjo prvo polovico leta napovedovali 2odstotno rast števila zaposlenih in
31.600 novih zaposlitev, zdaj po podatkih Sursa zmanjšanje zaposlovanja pričakuje kar 45
odstotkov podjetij v predelovalnih dejavnostih, 39 odstotkov podjetij v storitvenih dejavnostih, 24
odstotkov podjetij v trgovini na drobno in 20 odstotkov podjetij v gradbeništvu.
Vrednost kazalnika gospodarske klime je aprila padla na minus 39,5 odstotne točke, kar je za kar
46 odstotnih točk nižje kot lani, s čimer je ta kazalnik dosegel najnižjo vrednost v celotni
zgodovini opazovanja. V tem mesecu so na Sursu zabeležili tudi največji padec zaupanja
potrošnikov. Vrednost tega kazalca se je glede na lanski april znižala za 41 odstotnih točk.

Skoraj 60 odstotkov podjetij s pol nižjimi prihodki
Po anketi Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), ki je bila izvedena 23. marca, je imelo že tedaj
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

resne težave v poslovanju kar 93 odstotkov anketiranih podjetij. Štirideset odstotkov jih je
ocenilo, da se jim bo prihodek zmanjšal za več kot 70 odstotkov, 18 odstotkov pa, da se bo znižal
vsaj za polovico. V Klubu slovenskih podjetnikov (SBC), kjer so od začetka epidemije izpeljali več
anket med podjetji, ugotavljajo, da bosta najbolj prizadeta turizem in gostinstvo. V turističnih
agencijah pričakujejo od 50 do 70odstotni upad prihodkov, po analizi med člani združenja
hotelirjev pa bi že v primeru blagega scenarija, če se torej kriza ne bi zavlekla v jesen, turizmu
grozila izguba skoraj 15.000 delovnih mest.
Ob turizmu je po oceni SBC najbolj na udaru avtomobilska industrija, ki se je že doslej soočala s
tehnološko negotovostjo in upadom prodaje. Zaradi pričakovane recesije je pričakovati tudi upad
zasebnih investicij v gradbeništvu, ki so bile v Sloveniji pred epidemijo že nekaj let v razmahu.
Ob nižji ravni potrošnje bo močno prizadeta tehnična trgovina, posledično pa tudi logistika.

Porast števila kršitev delavskih pravic
Epidemija novega koronavirusa bo v ospredju tudi ob mednarodnem prazniku dela, prvem maju,
ki ga bomo letos praznovali že stotridesetič. Kot je povedal predsednik Pergama Jakob
Počivavšek, bodo morali opozoriti na kratenje delavskih pravic, do katerega prihaja pod krinko
premagovanja posledic epidemije. Izpostavili bodo tudi nižanje osebnih dohodkov in odpuščanja.
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O nizki ravni spoštovanja delavskih pravic sicer pričajo tudi zadnje ugotovitve Inšpektorata RS za
delo. Potem ko je ta v prvih 14 dneh po razglasitvi epidemije prejel približno 70 prijav domnevnih
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nepravilnosti, se je njihovo število do konca prejšnjega tedna povečalo na 1133.
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