Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 30. 11. 2020
Število objav: 6
Internet: 4
Tisk: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 6
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev:
0
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Naslov

Objavljeno javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje nove brvi v Mariboru

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 29. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Mestna občina Maribor je ta teden objavila javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje nove brvi čez Dravo. Na
nabrežju so se že začele arheološke preiskave, z gradnjo pa bodo po napovedih začeli, ko bodo odobrena evropska
sredstva za ta projekt. Projekt gradnje dodatnega mostu za...

Naslov

Prihodnji teden v parlamentu: Razprava o zunanjepolitičnih stališčih premierja Janše
(ozadje)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Državni zbor; 29. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Janše, ki so naletela na številne odzive tako doma kot v tujini. Govor bo tudi o pobudi za sklenitev sporazuma med
Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper, ki mu v opoziciji ostro
nasprotujejo. Odbora o zunanjepolitičnih stališčih premierja Janše Na skupnem zasedanju...

Naslov

Ministrstvo naj preveri posledice gradnje HE

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 29. 11. 2020

Avtor

Urban Červek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Ministrstvo naj preveri posledice gradnje HE Ministrstvo naj preveri posledice gradnje HE Na srednji Savi želijo zraditi
kar deset novih hidroelektrarn.ROBERT BALEN Urban Červek Urban Červek 29.11.2020, 17.00 Mail icon...

Naslov

Ministrstvo naj preveri posledice

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 11. 2020

Avtor

U. Č.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 348 cm2

...za obnovljive vire energije 2010-2020 Društvu za preučevanje rib Slovenije (DPRS), ki je na čelu prizadevanj proti
gradnji hidroelektrarn na Savi oziroma uničenju naravnega okolja, ki bi ga ta gradnja prinesla, je upravno sodišče
znova uspelo prepričati s svojimi argumenti. Sodišče je 22. oktobra v sodbi odpravilo...

Naslov

Modularni prizidek k Osnovni šoli Preska

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ljubljana in okolica; 30. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 29 cm2

...Modularni prizidek k Osnovni šoli Preska V Osnovni šoli Preska začenjajo z gradnjo modularnega prizidka. Na
jugovzhodni strani šole, kjer je zdaj dvorišče s travo in igrali, bodo dozidali dve matični učilnici. Površina prizidka bo
znašala...
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Naslov

Se nam ponavlja zadnja kriza iz leta 2009? Vse kaže, da ne, vseeno pa bo ključen ponovni
dvig domače potrošnje.

Medij

Portalplus.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 11. 2020

Avtor

Bine Kordež

Teme

Gradbeništvo, graditev

...gospodarskih dejavnosti. Spodnja črta prikazuje upad industrije, ki se je po letu dni začela dvigovati, kot izhaja tudi iz
zgornje slike. Na sliki je tudi indeks gradbeništva, ki pa je padlo na vsega 50 % nekdanjega obsega poslovanja, zato se
na sliki niti ne vidi. Gibanje trgovine, prometa, skladiščenja in gostinstva kot dela...
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Objavljeno javno naročilo za izbiro izvajalca
gradnje nove brvi v Mariboru
Mestna občina Maribor je ta teden objavila javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje nove brvi čez Dravo. Na nabrežju so
se že začele arheološke preiskave, z gradnjo pa bodo po napovedih začeli, ko bodo odobrena evropska sredstva za ta
projekt.
Projekt gradnje dodatnega mostu za pešce in kolesarje na mestu pod Starim mostom, kjer je nekoč stal stari leseni
dravski most, je bil na mizi že pred desetimi leti, ko je mesto pripravljajo številne infrastrukturne projekte za Evropsko
prestolnico kulture (EPK) 2012. Tako kot večina teh projektov je tudi ta ostal neuresničen, saj občina ni uspela zagotoviti
denarja zanj.
Prejšnji župan Andrej Fištravec je projekt tudi uradno ustavil, ekipa zdajšnjega župana Saše Arsenoviča pa ga je znova
vzela iz predala. Območje ob Dravi želi namreč celovito urediti, sem pa sodita poleg nove brvi še obnova Lenta in
ureditev športno-rekreativnega obroča od Mariborskega otoka do Malečniškega mostu.
Pri zasnovi nove brvi se naslanjajo na zmagovalno natečajno rešitev iz leta 2010, ki so jo izdelali arhitekti Burgos &
Garrido Arquitectos iz Madrida. Kot izhaja iz objavljenega javnega naročila, bo imel novi most razpon okoli 133 metrov in
širino nekaj več kot pet metrov. Nosilna jeklena konstrukcija bo obložena z lesenim opažem z vgrajeno razsvetljavo, na
obeh nabrežjih pa bo ob zaključku mostu urejena ploščad.
Gradbeno dovoljenje za projekt je že pridobljeno, zainteresirani izvajalci gradnje pa se lahko prijavijo do sredine
decembra. Izbira bo izvedena na podlagi konkurenčnega postopka s pogajanji, pogodba pa podpisana le v primeru, da
občina pridobi sofinanciranje iz sredstev EU.

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

"Z gradnjo bomo začeli takoj po zaključenem javnem naročilu za izbiro izvajalca ob pogoju, da do takrat pridobimo
odobritev finančnega prispevka iz skladov EU," so za STA danes povedali na mariborski občini.
Projekt je predviden za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer z mehanizmom Celostnih
teritorialnih naložb (CTN). Ocenjeval se je na okoli 3,5 milijona evrov, končna vrednost pa bo odvisna od prejetih ponudb.
Občina je medtem že začela s pripravami na gradnjo. Te dni so potekale arheološke preiskave na levem nabrežju, kjer
sega v reko ostanek nekdanjega mostu. Preiskave v Dravi pa načrtujejo za začetek naslednjega leta.
Nova brv bo umeščena na mesto, kjer je do prve polovice 20. stoletja stal lesen most, preko katerega je potekala
pomembna prometna pot. Za razliko od Glavnega oziroma Starega mosta, ki je višji, bo ta nižja, bližje reki. Tako se
pešcem in kolesarjem ne bo več treba vzpeti, če bodo želeli prečkati reko.
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Prihodnji teden v parlamentu: Razprava o
zunanjepolitičnih stališčih premierja Janše
(ozadje)
V DZ se prihodnji teden obeta polemična razprava o zunanjepolitičnih stališčih predsednika vlade Janeza Janše, ki so
naletela na številne odzive tako doma kot v tujini. Govor bo tudi o pobudi za sklenitev sporazuma med Slovenijo in
Madžarsko o sodelovanju pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper, ki mu v opoziciji ostro nasprotujejo.
Odbora o zunanjepolitičnih stališčih premierja Janše
Na skupnem zasedanju se bodo v četrtek sestali člani odborov za zunanjo politiko in za zadeve EU, ki bodo na zahtevo
opozicijskih poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica in SAB razpravljali o zunanjepolitičnih stališčih predsednika vlade
Janeza Janše.
Ta so namreč po njihovem mnenju v nasprotju s strateškimi usmeritvami zunanje politike in poslabšujejo ugled Slovenije.
Pri tem opozicija meri na Janševe tvite o volitvah predsednika ZDA ter njegovo pismo voditeljem EU, v katerem se je
zavzel za vrnitev k dogovoru z julijskega vrha EU o finančnem okvirju za spopad z epidemijo, ki ga po njegovem
spodkopava dogovor o pogojevanju sredstev s spoštovanjem vladavine prava.
Obe Janševi potezi sta naleteli na številne odzive tako v tujini kot v Sloveniji. V opozicijskih strankah trdijo, da je Janša
tako s tviti o volitvah v ZDA kot pismom evropskim voditeljem "ugrabil državo" in jo osramotil.

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

Medtem ko je Janša naknadno pojasnil, da je pismo poskus klica k razumu, pa so se od njega distancirali tudi v
koalicijskih NSi, DeSUS in SMC. V opozicijskih poslanskih skupinah so sicer koalicijske pozvali tudi k podpori pri zahtevi
za sklic nujne seje odborov DZ, a te tega niso storile. V opoziciji pa še vedno upajo, da bodo nekatere koalicijske stranke
podprle predlagane sklepe.
Z njimi bi odbora ocenila, da so omenjena Janševa ravnanja neprimerna ter škodljiva za ugled Slovenije v mednarodnih
odnosih. Vlado bi pozvali, naj spoštuje in sprejme dogovor o finančnem okvirju za spopad z epidemijo, ter se zavzema za
spoštovanje temeljnih vrednot EU. Odbora bi po predlogu opozicije vlado med drugim tudi pozvala, naj jih seznani z
vsemi stališči, ki jih zastopa v Evropskem svetu in Sveta EU.
Opozicija kritična do sodelovanja Madžarov pri drugem tiru
Prav tako na pobudo opozicijskih LMŠ, SD, Levica in SAB bo v četrtek nujna seja komisije za nadzor javnih financ o
pobudi vlade za sklenitev sporazuma med Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri gradnji in gospodarjenju z drugim
tirom železniške proge Divača-Koper. Takšno pobudo je namreč odbor za zunanjo politiko prejel sredi novembra, ker pa
je pobuda označena z oznako interno, podrobnosti niso znane.
V opozicijskih poslanskih skupinah pa sodelovanju Madžarske pri projektu ostro nasprotujejo in od vlade zahtevajo, naj
umakne pobudo za sklenitev sporazuma med državama. Opozarjajo namreč, da je finančna konstrukcija že zaprta in bi jo
bilo neodgovorno in nepotrebno spet odpirati. Ob tem se sprašujejo, "kaj je vlada tokrat obljubila madžarskim prijateljem",
ter opozarjajo, da se slovenska zunanja politika vse bolj odmika od jedrnih evropskih držav.
V LMŠ, SD, Levici in SAB vladi predlagajo, naj gradivo umakne. Če ga ne bo, pa odboru za zunanjo politiko predlagajo,
da gradivo zavrne, komisija za nadzor javnih financ pa sprejme sklep, da je finančna konstrukcija pri projektu zaprta.
Novela zakona o kazenskem postopku naj bi omogočila hitrejše in bolj učinkovito vodenje postopkov
Odbor za pravosodje pa se bo v torek lotil novele zakona o kazenskem postopku, ki bo po zagotovilih vlade pravosodnim
organom omogočila hitrejše in bolj učinkovito vodenje postopkov.
Osnovni cilj novele je sicer pravočasna prilagoditev procesnih določb, potrebnih za začetek delovanja Evropskega
javnega tožilstva in Evropskega delegiranega tožilca. Predlog pa uvaja tudi možnost podajanja ločenih mnenj na
vrhovnem sodišču ter vzpostavlja pravno podlago za konferenčno opravljanje narokov na sodišču ter za elektronsko
poslovanje sodišč. Predlog bi tudi omejil ponovno zaslišanje oseb, mlajših od 15 let.
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Časovnica dogajanja v parlamentu
PONEDELJEK, 30. 11.
10.00 delno zaprta seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije, na kateri
bodo zaslišali farmacevtko Marjetko Štefančič, nekdanjo vodjo Farmadenta Tadejo Štefančič in predsednika Fidesa
Konrada Kuštrina https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=dt&uid=7BEF449C3D9D06DFC12585FF003C833C
TOREK, 1. 12.
14.00 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog
zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=dt&uid=2CA0239CA67E26D6C1258623003B5A5C
14.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o davku na tonažo in letno
poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2019 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje
/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=5640B87C6CCD6FA2C1258622002E2168
14.00 zaprta seja komisije DS za mednarodne odnose in evropske zadeve, na dnevnem redu je informacija o razmerah v
BiH ter poročilo o 7. srečanju skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v Bruslju 28. in 29. 9. http://www.ds-rs.
si/?q=dogodki/52-seja-komisije-drzavnega-sveta-za-mednarodne-odnose-evropske-zadeve-zaprta-seja
SREDA, 2. 12.
9.00 seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o kazenskem postopku
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=dt&uid=38B79FF494B3AEC3C12586240024BB2F

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

9.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o žičniških napravah
za prevoz oseb https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=dt&uid=219DE77623A314A0C125862400334B98
ČETRTEK, 3. 12.
9.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo na zahtevo poslanskih skupin SAB, LMŠ, SD in Levica
obravnavali pobudo vlade za sklenitev sporazuma med Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri gradnji in gospodarjenju
z drugim tirom železniške proge Divača-Koper https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=dt&uid=0DD803C1CC16110AC125862B00207881
12.00 seja komisije DS za kulturo, znanost, šolstvo in šport, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o vrtcih http://www.
ds-rs.si/?q=dogodki/29-seja-komisije-drzavnega-sveta-za-kulturo-znanost-solstvo-sport
15.00 skupna seja odbora DZ za zunanjo politiko ter odbora za zadeve EU, na kateri bodo na zahtevo poslanskih skupin
LMŠ, SD, Levica in SAB razpravljali o ravnanju premierja Janeza Janše, ki naj bi bile v nasprotju s strateškimi
usmeritvami slovenske zunanje politike, udeležil se je bo tudi vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran
Stančič https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=dt&uid=2859E7DD2F61C273C125862B002AF657
PETEK, 4. 12.
9.00 seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije, na kateri bodo zaslišali
nekdanjega vodjo tožilstva Harija Furlana ter njegovega brata Aleša Furlana in svakinjo Lidijo Furlan, kirurga Darka
Žiberno, predstavnika Fidesa v šempetrski bolnišnici Silvana Saksido in nekdanji direktorico novogoriške bolnišnice
Natašo Fikfak https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=dt&uid=30024801759007C5C125860800410794
10.00 seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bo med drugim vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran
Stančič predstavil govor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju v EU 2020 in delovni program
komisije za leto 2021 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=dt&uid=F92BFCEC48C2D747C125862B0033CD59
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https://www.vecer.com/slovenija/ministrstvo-naj-pr...

Ministrstvo naj preveri posledice
gradnje HE
Urban Červek

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

Na srednji Savi želijo zraditi kar deset novih hidroelektrarn.

Robert Balen

29.11.2020, 17.00

Upravno sodišče je razveljavilo odločbo, s katero je ministrstvo za okolje in
prostor potrdilo ustreznost strateškega državnega dokumenta Akcijski načrt za
obnovljive vire energije 2010-2020.
Društvu za preučevanje rib Slovenije (DPRS), ki je na čelu prizadevanj proti gradnji hidroelektrarn na Savi
oziroma uničenju naravnega okolja, ki bi ga ta gradnja prinesla, je upravno sodišče znova uspelo
prepričati s svojimi argumenti. Sodišče je 22. oktobra v sodbi odpravilo odločbo, s katero je ministrstvo za
okolje in prostor januarja 2018 potrdilo ustreznost Akcijskega načrta za obnovljive vire energije 20102020 (ANOVE). Sodišče je ministrstvu med drugim naložilo, da opravi ponovno presojo vplivov na okolje,
ki jih ima predvideni načrt, ter da pred njegovo ponovno potrditvijo izključi možnost, da bi uresničevanje
"škodljivo vplivalo na varstvene cilje varovanih območij in njihovo celovitost ter na povezanost
evropskega ekološkega omrežja".
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Vpliv na naravo

je
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bistven

"Že v samem postopku sprejemanja ANOVE smo namreč neuspešno opozarjali na vrsto procesnih in
vsebinskih nepravilnosti. Izrecno smo opozarjali, da je končna sprejeta ocena okoljskega vpliva ANOVE to je ocena C, ki pomeni "nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov" - povsem neustrezna in
nepravilna. ANOVE je namreč kot strateški cilj Slovenije predvidel 27-odstotni delež obnovljivih virov
energije v letu 2030, pri tem pa sta objavljeno Okoljsko poročilo za ANOVE in spremljajoči dodatek
nedvoumno opozarjala, da ta cilj ne bo dosežen brez postavitve hidroelektrarn (HE) v varovanih območjih
Nature 2000, kar pa lahko pomeni 'bistven vpliv' na okolje, torej oceno D. Oceni D in edina slabša E
pomenita, da vplivi izvedbe načrta za uresničevanje okoljskih ciljev načrta niso sprejemljivi, da je načrt
okoljsko nesprejemljiv," so sporočili iz društva.
Po navedbah nevladne organizacije, ki jo vodi Andreja Slameršek , je upravno sodišče potrdilo, da
strateški državni dokument ANOVE, ki predstavlja podlago za načrtovanje in izvedbo vrste postopkov kot je umeščanje in gradnja konkretnih HE, nikakor ni ustrezno strokovno pripravljen. "Izvedena presoja
vplivov načrta na okolje je močno pomanjkljiva - umanjka presoja kumulativnih vplivov načrtovanih HE,
sprejemljivost načrtov za posamezna varovana območja sploh ni bila presojana, iskanje ter tehtanje
možnih alternativ za že potrjene okoljsko škodljive načrtovane projekte na varovanih območjih je
neustrezno in nezakonito preloženo na kasnejše načrte na nižjih ravneh," je le del zaključkov upravnega
sodišča.

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

Izsmejane nevladne organizacije
Sodišče je ministrstvu za okolje in prostor naložilo, da opravi ponovno celostno presojo vplivov na okolje,
ki jih ima predvideni načrt, ter da pred ponovno potrditvijo ANOVE izključi možnost, da bi njihovo
uresničevanje "škodljivo vplivalo na varstvene cilje varovanih območij in njihovo celovitost ter na
povezanost evropskega ekološkega omrežja".
"Na potrjene napake in nepravilnosti smo MOP v zadnjih letih vztrajno opozarjale naravovarstvene in
okoljevarstvene nevladne organizacije, ki pa smo bile kot stranski udeleženci v postopkih priprave in
sprejemanja strateških dokumentov pogosto ignorirane in celo izsmejane, zaradi uporabe pravnih
sredstev, ki smo jih zaradi ignorance bile primorane uporabiti v postopku, pa javno šikanirane in celo
obtožene povzročitve finančne škode - čeprav sodišča naše tožbe redno potrjujejo!" so še sporočili iz
društva, kjer menijo, da razsodba neposredno vpliva na vse projekte, katerih pravna podlaga in projektna
dokumentacija se tudi posredno sklicuje na ANOVE, torej tudi na tekoče postopke pridobivanja
gradbenega dovoljenja za HE na Savi. (uč)
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SODNA ZMAGA NEVLADNIKOV

Ministrstvo naj
preveri posledice
Upravno sodišče je razveljavilo odločbo, s katero je

Devet

ministrstvo za okolje in prostor potrdilo ustreznost
strateškega državnega dokumenta Akcijski načrt za

Društvu

Slovenije (DPRS), ki je na

čelu prizadevanj proti gradnji hidroelektrarn na Savi oziroma

pino

upravno

da bodo s skupni-

Za Savo,

mi močmi nasprotovali gradnji

zacije, ki jo vodi Andreja Slamer-

šek, je

se je

pred kratkim povezalo v sku-

obnovljive vire energije 2010-2020
za preučevanje rib

nevladnih organizacij,

gibanj in civilnih iniciativ

sodišče potrdilo, da

strateški državni dokument ANOVE,
ki predstavlja podlago za načrtova-

elektrarn na srednji Savi, ki so
v načrtih.

"Absurdno

je,

še

da smo

v Sloveniji 15 let za tujino. Tam
jezove rušijo,

kar

je drago,

mi

pa

uničenju naravnega okolja, ki bi ga

nje in izvedbo vrste postopkov

kot

jih bomo šele gradili, nato pa jih

ta gradnja prinesla, je upravno sodi-

je umeščanje in gradnja konkretnih

bomo rušili. Radi bi se pogovorili,

šče znova uspelo prepričati s svojimi

HE,

nikakor ni ustrezno strokovno pripravljen. "Izvedena presoja

še preden se bodo začela gradnja,"
je na predstavitveni tiskovni

sodbi odpravilo odločbo, s katero je

vplivov načrta na okolje je močno

konferenci med drugim

ministrstvo za okolje in prostor ja-

pomanjkljiva

nuarja 2018 potrdilo ustreznost Ak-

mulativnih vplivov načrtovanih

argumenti. Sodišče je 22. oktobra v

cijskega načrta za obnovljive vire

HE,

energije 2010-2020 (ANOVE). Sodišče

samezna

med drugim naloži-

je ministrstvu

lo, da opravi ponovno presojo vpli-

-

-

umanjka presoja ku-

sprejemljivost načrtov za povarovana območja sploh

ni bila presojana, iskanje

ter tehta-

nje možnih alternativ za že potrjene

dal Rok

Rozman

pove-

iz Balkan River

Defence, mednarodnega gibanja
za zaščito divjih rek.

"Kot civilna
družba imamo nalogo, da vstopa-

mo v postopke

in v njih

zastopa-

mo koristi tako narave kot ljudi

tako zagotavljamo transpa-

okoljsko škodljive načrtovane pro-

ter

ponovno

jekte na varovanih območjih je ne-

rentnost

potrditvijo izključi možnost, da bi

ustrezno in nezakonito preloženo na

zakonodaje," so zapisali na novi

uresničevanje

kasnejše načrte na nižjih ravneh,” je

vov na okolje,

ki jih

ima predvideni

ter da pred njegovo

načrt,

"škodljivo vplivalo na

varstvene cilje varovanih

območij in

le del zaključkov

upravnega

in spoštovanje veljavne

spletni strani Za-savo.si.

sodišča.

njihovo celovitost ter na povezanost
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evropskega ekološkega omrežja”.
Izsmejane nevladne organizacije
Vpliv na naravo je bistven

"Že

v samem

Sodišče je ministrstvu za okolje in
prostor naložilo, da opravi ponovno

postopku sprejema-

celostno presojo vplivov na okolje,
načrt, ter da

nja ANOVE smo namreč neuspe-

ki jih ima predvideni

šno opozarjali na vrsto procesnih

pred ponovno potrditvijo ANOVE

in vsebinskih nepravilnosti.

Izrecno

smo opozarjali, da je končna sprejeta
-

ocena okoljskega vpliva ANOVE

ki pomeni "nebivpliv zaradi izvedbe omilitve-

to je ocena C,

stven

nih ukrepov"

-

in nepravilna.

izključi možnost, da bi njihovo uresničevanje "škodljivo vplivalo na
varstvene cilje varovanih območij

evropskega ekološkega omrežja".

"Na potrjene napake in nepravilMOP v zadnjih letih vztraj-

povsem neustrezna
ANOVE

je namreč

in

njihovo celovitost ter na povezanost

nosti smo

kot strateški cilj Slovenije predvi-

no

del 27-odstotni delež obnovljivih
virov energije v letu 2030, pri tem

okoljevarstvene nevladne organi-

objavljeno Okoljsko poročilo

udeleženci v postopkih priprave in

za ANOVE in spremljajoči dodatek
nedvoumno opozarjala, da ta cilj ne

sprejemanja strateških dokumentov

bo dosežen brez postavitve hidroelektrarn (HE) v varovanih območjih

ne, zaradi uporabe pravnih sredstev,

pa sta

2000, kar pa lahko pomeni

Nature

'bistven vpliv' na okolje, torej oceno
D.

Oceni

D

in edina slabša

E pomeni-

opozarjale naravovarstvene in

zacije, ki

pa

smo bile kot stranski

pogosto ignorirane

ki

in celo izsmeja-

smo jih zaradi ignorance bile pri-

uporabiti v postopku, pa

morane

šikanirane in celo obtožene
povzročitve finančne škode
čeprav
javno

-

ta, da vplivi izvedbe načrta za uresni-

sodišča

čevanje okoljskih ciljev načrta niso

so še sporočili iz društva, (uč)

sprejemljivi, da je načrt okoljsko ne-

Združili

sprejemljiv," so sporočili iz društva.
Po

navedbah nevladne organi-

■

naše

¥

■

■■

tožbe redno
V

potrjujejo!”

■

moči

za Savo
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Površina: 348 cm2

Na srednji

Savi želijo zgraditi kar

deset novih
Foto:

hidroelektrarn.
Robert

BALEN
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Modularni prizidek

k Osnovni šoli Preska
V

Osnovni šoli Preska začenjajo z grad-

njo

modularnega

prizidka.

Na

jugov-

zhodni strani šole, kjer je zdaj dvorišče
s travo

in

igrali, bodo dozidali dve ma-

tični učilnici. Površina prizidka bo znašala

186

kvadratnih

metrov.

Modularni
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prizidek, ki ga bodo po gradnji nove šo-

le

lahko

prestavili

drugam,

bo

stal

310.000 evrov, medtem ko bodo gradbena in obrtniška dela občino stala še
86.000 evrov. Predvidoma bodo
končali do sredine marca.

dela
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Razkrivamo

Se nam ponavlja zadnja kriza iz leta 2009? Vse kaže,
da ne, vseeno pa bo ključen ponovni dvig domače
potrošnje.
Upad gospodarske aktivnosti bo v letošnjem letu zaradi epidemije skoraj podoben upadu v
prvem letu zadnje gospodarske in finančne krize izpred dobrega desetletja, vseeno pa - vsaj
zaenkrat - kaže, da bodo ekonomske posledice manjše. V prejšnji krizi so imele banke na koncu
skupaj kar okoli 10 milijard evrov izgub zaradi slabih posojil, letos do septembra so oblikovale
samo za 100 milijonov manj slabitev. Število stečajev podjetij zaenkrat ne odstopa posebej od
običajnih gibanj, pri plačah beležimo celo eno največjih realnih rasti in tudi število nezaposlenih
se ni močno povečalo. Seveda se posamezniki in posamezna podjetja srečujejo z velikimi
težavami, a celotna slika je precej manj kritična, kot so bila dogajanja v letu 2009 in kasneje.
Share

29.11.2020 23:30

Piše: Bine Kordež

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

Ključne besede:
gospodarstvo
potrošnja
banke

BDP

kriza

Evrosistem

zadolževanje

centralna banka

Foto: Mercatorgroup
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Kot glavna razloga za manjše posledice bi lahko
izpostavili dvoje: (1) podjetja in banke so bile pred
nastopom epidemije v bistveno boljši finančni kondiciji
kot v času pred prejšnjo krizo, (2) pomembno drugačni
so tudi ekonomski ukrepi držav za spopadanje s krizo v
primerjavi z načinom reševanja po letu 2008. Za oboje bi
pravzaprav lahko rekli, da so se vsi odločevalci (države,
podjetniški sektor) veliko naučili iz napak zadnje krize.
Pripravljenost ter ukrepanje je danes bistveno
drugačno, boljše kot takrat - čeprav pa je zanimivo, da še
danes redko kdo od nekdaj sodelujočih prizna, da so bile
odločitve pred desetimi leti in več, napačne.

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

Finančna struktura podjetij je danes bistveno bolj
robustna, odporna proti šokom in upadom poslovanja,
seveda pod pogojem, da "izredne razmere" ne bodo
trajalo predolgo. Podjetja so imela lani kar 40 % več
denarnega toka kot zadnje leto pred prejšnjo krizo
(2008), ob tem je neto finančni dolg več kot pol manjši,
bistveno več imajo tudi kapitala. V konjunkturi pred
letom 2008 so se podjetja močno zadolževala, kupovala
in investirala v precenjeno premoženje in takratna
visoka gospodarska rast je v veliki meri temeljila na
povečanem dolgu in precenjenem premoženju. V
zadnjih letih gospodarske rasti - torej od leta 2013 do
lani - pa je bil podjetniški sektor previdnejši, dolg se ni
povečeval, finančna struktura se je izboljševala, rezerve
rasle; rast je temeljila na zdravih temeljih.

Lahko bi rekli, da kljub
krizi finančni minister še
nikoli ni imel tako
prostih rok, kot jih ima
danes. Kajti danes se ne
sprašujemo več o
fiskalnem pravilu, o
omejitvah trošenja
države ali zadolževanju.
Danes je cilj zgolj
spodbuditi gospodarsko
okrevanje, potrošnjo in
tudi reševati socialni
položaj ljudi ne glede na
stroške; Slovenija bo v
treh letih za te potrebe
namenila skoraj 10
milijard evrov.

Enako ali pa še bolj velja to za banke, ki so po zadnji krizi
spremenile politiko kreditiranja zaradi lastnih spoznanj
in slabih izkušenj ter tudi zahtev regulatorjev. V zadnjih letih pred prejšnjo krizo so posojilno aktivnost
nekritično, brez zadostnega spremljanja tveganj povečale skoraj za trikrat in stanje posojil podjetjem je
pred krizo znašalo skoraj 30 milijard evrov. Danes je kreditov podjetjem manj kot 10 milijard, večina
ustrezno zavarovanih z minimalnimi tveganji. Do letošnjega septembra so tako banke oblikovale
minimalne rezervacije za slaba posojila, rezultat bank pred oblikovanjem slabitev pa je bil skoraj enak
lanskemu v tem času. V prejšnji krizi vemo, da so banke na koncu imele kar okoli 10 milijard izgub
zaradi slabih posojil, več kot je danes skupni znesek posojil (!).
Podjetniški sektor je torej pomembno spremenil svoje delovanje v preteklih letih in zato v to krizo
vstopa bistveno bolj pripravljen, z večjo sposobnostjo prebroditi obdobje upada poslovanja. Enako pa
je do novih spoznanj prišla ekonomska politika držav (v Evropi in svetu ter seveda tudi pri nas). Tudi če
ne bomo slišali veliko priznanj, da je bilo ukrepanje po nastopu prejšnje krize napačno, je pomembno,
da danes vodijo države popolnoma drugačno ekonomsko politiko.
Spremenjene monetarne

in

fiskalne politike

letu 2009 in kasneje se je krizne razmere reševalo z varčevanjem, kar je krizo pravzaprav dodatno
okrepilo. Tudi zato je bilo okrevanje (posebno v Evropi) precej počasnejše, kot bi bilo lahko sicer. Tokrat
države krizo rešujejo z enormnimi vsotami pomoči podjetniškemu sektorju ter posameznikom s
ciljem, da bi podjetjem omogočili preživetje, ljudem pa nadomestili izpadle dohodke. V zadnjem letu
smo dobesedno dobili občutek, da omejitev pri denarju ni, da si države brez težav lahko sposodijo
kolikor potrebujejo oz. kolikor se namenijo dodeliti pomoči. Lahko bi rekli, da kljub krizi finančni
V

minister še nikoli ni imel tako prostih rok, kot

jih

ima danes (ob neomejenem "limitu na bančnem
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računu" ima v rokah tudi opravičljiv razlog za zavrnitev kateregakoli izdatka, če mu ni "po volji" - njemu
ali nadrejenemu). Danes se ne sprašujemo več o fiskalnem pravilu, o omejitvah trošenja države ali
zadolževanju - cilj je samo spodbuditi gospodarsko okrevanje, potrošnjo in tudi reševati socialni
položaj ljudi ne glede na stroške. Po potrjenih proračunih bo Slovenija v treh letih za te potrebe
namenila skoraj 10 milijard evrov oziroma za toliko povečala zadolžitev.
Vse to kaže na pomembno spremembo pristopa držav k reševanju nastale krize in takšna politika je
vsekakor upravičena, smiselna in za razliko od leta 2009 tudi možna (finančni trgi vidijo danes države
pravzaprav kot edinega zanesljivega dolžnika). Razumevanje, kako rešiti nastale razmere, se je
spremenilo tako v svetu kot tudi v Evropi in razumljivo temu sledimo tudi mi. Takšno politiko lahko
ocenimo kot pravilno in zato bodo posledice tokratne krize (epidemije) bistveno blažje kot sicer (če
tega ne bi izvajali) in upajmo tudi blažje kot prejšnjič.
Seveda pa takšne trenutne razmere
dileme:
(1)

Kako naprej (ko bomo

(2)

Od kje sedaj ves

ta

v

in

uvedene politike odpirajo dve pomembni vprašanji oziroma

ekonomijo vrgli enormne zneske pomoči)?

denar (kakšne bodo posledice

te

in

povečane zadolžitve)?
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Potrebni ukrepi za pospešitev gospodarske aktivnosti
Vse oči so seveda uprte v pričakovanje cepiva in ukinitve vseh omejitev, ki danes znižujejo
gospodarsko aktivnost, potrošnjo in dohodke ljudi. Cilj vseh držav bo ponovno zagnati ekonomijo in
pomemben pospešek bodo načrtovane državne investicije, ne samo v ceste in komunalo, temveč tudi
v digitalizacijo, v zeleni prehod in izobraževanje (naložbe iz dodatnega sklada EU za rast). Glede
nujnosti teh naložb niti ni dilem, vprašanje bo izbor in učinkovitost. In če bodo v svetu (Evropi) pri
zaganjanju gospodarstva uspešni, potem bo to imelo pozitivni učinek tudi na naše izvozne rezultate in
gospodarsko rast iz tega naslova. Uspešnost na področju izvoza bo torej odvisna predvsem od razmer
na naših izvoznih trgih, a tudi od naše inovativnosti, prodornosti in produktivnosti - ne pa od nekaj
višje ali nižje minimalne plače, kar je zadnje čase aktualna tema. Najbrž ni cilj, da našo izvozno
uspešnost gradimo na poceni delovni sili?
Ob pomembnosti izvoza pa vseeno ne smemo pozabiti na domačo potrošnjo. Le-ta prispeva k
gospodarski rasti (k rasti BDP ) skoraj dve tretjini. Tudi ključni odločevalci radi razlagajo, da izvoz
zagotavlja 80 % BDP in več ter temu na žalost prilagajajo ekonomsko politiko. Za ponovni zagon
gospodarstva bo izjemno pomembno tudi, kako ponovno spodbuditi domačo potrošnjo Letošnji
skupni dohodki ljudi so zaradi ukrepov in pomoči kar nekaj višji kot lani, a strah pred prihodnostjo ter
tudi omejitve so obseg potrošnje močno znižali. Potrošnja enih namreč na drugi strani pomeni
prihodek za druge (državna ekonomija deluje drugače kot gospodinjstvo ali podjetje). Izpad potrošnje
pomeni tudi nižjo gospodarsko rast in BDP. Prebivalstvo je letos zaradi povečanih dohodkov (kot
celota, določene skupine ljudi so seveda precej prizadete) in omenjenih omejitev pri potrošnji
povečalo depozite v bankah za 1,3 milijarde evrov. Če bi prebivalci na primer to potrošili, bi bil upad
gospodarske aktivnosti več kot pol manjši.
.

Zato bo v bodoče poleg državnih naložb ključna naloga ponovno spodbuditi domačo potrošnjo in vsaj
delno aktivirati rezerve, ki ostajajo na bankah (za vodenje gospodarske politike je izjemno pomemben
podatek, kaj se dogaja s strukturo teh bančnih depozitov, kateri segment prebivalstva jih povečuje - ti
podatki so seveda tajni, a upam, da imajo kreatorji gospodarske politike dostop do agregiranih
številk).
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Posledice na monetarnem področju
od kje vse te ogromne milijarde sredstev, ki državam omogočajo pomoč prebivalstvu ter nove
naložbe? Leta 2015 (sicer 6 let po krizi) se je Evropska centralna banka (ECB) odločila za večje posege
na denarnem trgu in začela "zalivati" Evrosistem z dodatnimi denarji preko odkupa državnih
vrednostnih papirjev, podobno kot centralne banke Združenih držav (FED), Japonske (Banka of Japan)
in Velike Britanije (Bank of England). To je močno znižalo obrestne mere (stroške zadolževanja) in
povečalo finančne presežke, ki dobesedno iščejo "kupce". Države so zato postale največji in v
današnjih razmerah tudi najbolj zanesljiv dolžnik (pri podjetniškem kreditiranju še vedno ostaja visoka
previdnost). Monetarna politika je naredila, kar je lahko, torej preplavila trg z denarjem in s tem
omogočila fiskalni politiki, da lahko financira pomoč in spodbudi gospodarsko aktivnost praktično
zastonj
In

.

Slovenija je na primer izdala vrednostne papirje (najela posojilo) na 30 let po le 0,5 % fiksni obrestni
meri - ob enoodstotni inflaciji to pomeni, da bo realno vrnila 13 % manj kot najela, ob dvoodstotni pa
bomo vrnili realno le dve tretjini najetega zneska. Vzpostavljeni pogoji zadolževanja torej omogočajo
državam izvajanje močnih fiskalnih spodbud in od njihovih politik pa je odvisno, kako bodo te
priložnosti izkoristili. Vsekakor so to pomembne razlike od ukrepov po letu 2008. K sreči so vse države
k temu pristopile, kar je dober obet za hitrejše okrevanje, kot smo mu bili priča v prejšnji krizi
(posebno v Sloveniji, kjer smo šli v ekstreme pri zadolževanju v obdobju pred prejšnjo krizo in v druge
ekstreme - varčevanju - pri spopadanju s takratno krizo).
Ob pospešenem zadolževanju pa so seveda prisotna tudi močna svarila o tem, kako bo ves ta dolg
potrebno vrniti in kako z dolgovi ponovno obremenjujemo prihodnje generacije (5.000 evrov
dodatnega dolga na prebivalca). Tu je vseeno potrebno izpostaviti, da so se s politiko ECB zadnjih let
vzpostavila pomembno drugačna razmerja v upniških odnosih. Danes skoraj polovico slovenskega
javnega dolga drži v rokah naša centralna banka, tj. Banka Slovenije (BS). Z odkupi državnih
vrednostnih papirjev se generira dodatni denar, ki ga dolgujemo sami sebi svoji centralni banki kot
delu širše države. Poenostavljeno povedano: zadolžujemo se pri sebi z izdajanjem dodatnega denarja
in ta dodatni dolg ne predstavlja večjega bremena za državo. Ob tem niti ne bo nujno, da ga vračamo,
temveč lahko ostaja v bilancah države in BS 30 ali 50 let brez večjih stroškov. Z dodatnim
zadolževanjem se bo naš javni dolg sicer dvignil na preko 80 % BDP (in s kasnejšo rastjo BDP zopet
zniževal), kar glede na stroške obresti ne predstavlja večjih obremenitev.
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,

zadnjih letih ekonomska teorija v prevladujočem delu ne vidi večje nevarnosti tudi v višjem javnem
dolgu (kot je to veljajo še pred desetimi leti). Ob presežkih denarja (posledica politik centralnih bank)
so države še najbolj zanesljiv in zaželen dolžnik. Posebno to velja za države z močnimi valutami
(vključno za našo državo kot članico Evroskupine ). Zadolžujemo se namreč v lastni valuti (v evru) in v
primeru večjih pretresov se dolg lahko rešuje z izdajanjem dodatnega denarja, kar za nečlanice ne
velja ( Hrvaška z izdajanjem dodatnih kun ne more reševati, odplačevati svojega dolga, ker je ta v evrih
ali dolarjih). Običajni nasprotni argument takšnemu reševanju je seveda bojazen pred inflacijo - a ta bi
prizadela predvsem tiste s presežki denarja, vse tiste, ki danes svoje presežke posojajo državam po
fiksni minimalni (ali celo negativni) obrestni meri. Monetarni sistem na nek način potencialna tveganja
dviga cen zaradi monetarne ekspanzije prenaša na vlagatelje, na segment tistih, ki imajo presežke
sredstev, torej najbogatejših. Lahko bi celo rekli, da gre za nekakšno obliko potencialnega
obdavčevanje premožnejših.
V

Sprejete politike na monetarnem in fiskalnem področju so zadnja leta torej pomembno drugačne od
ukrepanja po prejšnji krizi, kar daje precej boljše obete za hitrejši izhod iz krize. Posledično precej višji
javni dolg držav pa zaradi omenjenih politik ne predstavlja večjega bremena za države. Upajmo, da ne
bo ponovno prišlo do prevelikega pritiska na zniževanja teh dolgov (preko obdavčitve), saj finančni
upniki pravzaprav potrebujejo dolžnika. Tudi če ne dobivajo obresti, so zadovoljni že s tem, da imajo
"na varnem" shranjen denar, do katerega imajo vedno dostop.
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Če torej povzamemo, je danes tako pripravljenost za spopadanje s krizo precej boljša kot pred dobrimi
desetimi leti, ker smo se iz takratnih napak vseeno veliko naučili in jih ne ponavljamo. Do novih
spoznanj je prišla tudi ekonomska politika (v svetu, Evropi, čemur sledimo tudi pri nas), ki rešuje
tokratno krizo na popolnoma drugačen način, kot se je z njo spopadala takrat. Ustrezna monetarna
politika pa takšno ekonomsko politiko podpira. Seveda vse navedeno ne pomeni, da se ne srečujemo s
težavami, da tudi tokrat ne bo napak pri vodenju politik, da bo okrevanje preprosto - a obeti so zaradi
navedenega bistveno boljši, kot če bi krizo reševali na način kot v obdobju 2009-2013, ali če bi jo
pričakali s podobnim delovanjem kot v obdobju 2004-2008.
Pa še nekaj statističnih podatkov
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Za tiste, ki jih zanimajo tudi konkretne številke, še nekaj podatkov o upadu gospodarske aktivnosti v
zadnjih dveh krizah. Najbolj ažurne podatke imamo za gibanje industrijske proizvodnje in na prvi
tabeli so indeksi industrijske proizvodnje (desezonirano) glede na povprečje zadnjega leta pred
nastopom krize. Z modro črto so podatki za mesece od oktobra 2008, ko smo zabeležili prvi upad v
prejšnji krizi, z rdečo pa letošnji podatki, začenši s februarjem. Prve tri mesece so bila gibanja v obeh
krizah podobna, le da je v letu 2008 proizvodnja vseh nadaljnjih 12 mesecev ostajala 20 % pod nivojem
leta poprej. Nato pa je začela počasi naraščati, a tudi dve leti kasneje je bila še vedno 15 % nižje. Letos
se je obseg proizvodnje po pol leta (septembra) že skoraj približal prejšnjim rezultatom, seveda pa nas
čaka nov upad v obdobju oktober - december.

Seveda pa proizvodnja oziroma predelovalne dejavnosti predstavljajo le petino BDP, a slednji podatki
niso na voljo po mesecih. Vseeno je zanimivo pogledati gibanje BDP v prejšnji krizi. Na spodnji sliki je z
rdečo črto indeks BDP (v stalnih cenah, desezonirano) po kvartalih prav tako v primerjavi z letom pred
krizo. Skoraj pet let se je obseg BDP gibal med 6 in 10 % pod omenjeno osnovo pred ponovno rastjo v
letu 2013. Letošnji padec (modra črta) je bil v drugem kvartalu večji, po napovedih pa naj bi bilo v
drugi polovici leta gibanje, kot je prikazano s prekinjeno modro črto. Poleg skupnega indeksa so na
sliki tudi podatki o gibanju glavnih gospodarskih dejavnosti. Spodnja črta prikazuje upad industrije, ki
se je po letu dni začela dvigovati, kot izhaja tudi iz zgornje slike. Na sliki je tudi indeks gradbeništva, ki
pa je padlo na vsega 50 % nekdanjega obsega poslovanja, zato se na sliki niti ne vidi.
Gibanje
Zanimiv
prejšnje
upad. A

trgovine, prometa, skladiščenja in gostinstva kot dela storitev je bilo podobno splošni rasti.
pa je podatek o gibanju ostalih storitev, ki predstavljajo 28 % BDP. V tej dejavnosti tudi v času
krize upada praktično ni bilo. Za razliko od tokratnih razmer, ko tudi storitve čutijo močan
podrobnejša ocena bo možna šele kasneje.
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Lahko pa zgornje indekse pogledamo tudi z nominalnimi zneski, torej koliko milijonov evrov izpada
smo zabeležili v posamezni dejavnosti. Ta prikaz je na spodnji sliki, kjer so na levi osi "izgubljeni"
milijoni BDP po kvartalih. Čeprav je gradbeništvo po pomenu manjše, je prišlo tam do tako močnega
izpada, da se je nominalno to poznalo skoraj največ, celo več kot v predelovalni dejavnosti. K upadu so
deloma prispevale tudi trgovina in promet, ostale storitve pa skoraj ne. Dodan je še podatek za
"ostalo", kar zajema predvsem davke. V javnem sektorju zmanjšanja ni bilo in ta sektor je BDP nekoliko
povečal.
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Ob zgornjih rezultatih je vseeno potrebno dodati, da smo kot osnovo upoštevali zadnje leto pred krizo,
za katerih rezultate pa vemo, da so bili v veliki meri posledica močnega zadolževanja v tujini ter rasti
cen premoženje in niso temeljili na zdravih temeljih. Če bi krizna leta primerjali z letom 2006, so
indeksi seveda bistveno drugačni, obseg BDP je bil v letih 2009 - 2013 vseeno kar nekaj višji od leta
2006. Na spodnji sliki je ta primerjava, iz katere vidimo, da je v letu 2009 izpadla predvsem industrija, a
so jo nadomestile storitve, tako da je bil v tem letu BDP višji kot v 2006. V naslednjih letih je izpadlo
predvsem pred tem prenapihnjeno gradbeništvo, višjo rast so izkazovale ostale storitve. Kot rečeno,
bo podrobnejša primerjava aktualnih gibanj možna šele v naslednjih obdobjih.
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