Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 31. 3. 2020
Število objav: 45
Internet: 35
Tisk: 10
Spremljane teme:
Inženirska ...: 2
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 1
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 42
Inženirski dan: 0

Naslov

Gospodarsko razpoloženje v Sloveniji strmo padlo

Zaporedna št.
1

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
15

Avtor

R. A.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...trgovini na drobno (za 1,3 odstotne točke) in kazalnik zaupanja med potrošniki (za 0,6 odstotne točke), so izpostavili
statistiki. Kazalnik zaupanja v gradbeništvu medtem marca ni imel vpliva na gospodarsko klimo, piše STA. Play Video
oglasno sporočilo Play Unmute 0:00 / 0:08 Loaded : 0% Progress : 0% Stream Type...

Naslov

Vrtovec: To je čas za dela na cestah, železnicah in drugi infrastrukturi

Zaporedna št.
2

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
17

Avtor

T. K. B. , Al. Ma.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...tem je Vrtovec pozval gradbena podjetja, da - ob upoštevanju varnostnih ukrepov - nadaljujejo delo na gradbiščih.
Spomnil je na multiplikativne učinke gradbeništva na gospodarstvo. Zato bodo na ministrstvo predlagali ukrepe za
čimprejšnji zagon investicij, sploh za tiste projekte gradnje cestne in železniške infrastrukture,...

Naslov

Minister o zapori avtocest in nujnih delih

Zaporedna št.
3

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
20

Avtor

V. L.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Minister je pojasnil, da iščej načine, kako omogočiti gradbenim podjetjem, da v teh težkih razmerah nadaljujejo z
izvajanjem infrastrukturnih projektov. Gradbeništvo je po njegovem panoga, ki zaradi narave projektov - večletna
priprava prostorske in gradbene dokumentacije ter večletna izvedba - okreva zelo počasi. Gradbeništvo...

Naslov

Gospodarsko razpoloženje v prostem padu

Zaporedna št.
4

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
27

Avtor

J. Z.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...točke), v trgovini na drobno (za 1,3 odstotne točke) in kazalnik zaupanja med potrošniki (ta je bil nižji za 0,6 odstotne
točke). Kazalnik zaupanja v gradbeništvu ni imel vpliva na gospodarsko klimo. Precej je padlo tudi razpoloženje
potrošnikov Marca je bilo za 3 odstotne točke nižje kot v prejšnjem mesecu in...

Naslov

Minister poziva gradbena podjetja: "Zdaj je priložnost, da se dela opravijo"

Zaporedna št.
5

Medij

Svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
30

Avtor

STA , G. G.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...razpravljala z okoljskim ministrom Andrejem Vizjakom. Pozval je, naj gradbinci ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov
nadaljujejo dela. To pa zato, ker je gradbeništvo panoga, ki zaradi narave projektov okreva zelo počasi in ker ima
multiplikativen učinek na ostale dejavnosti in s tem na delovna mesta, je pojasnil. Zato...
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Naslov

Gospodarsko razpoloženje v Sloveniji marca strmo padlo

Zaporedna št.
6

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
31

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...trgovini na drobno (za 1,3 odstotne točke) in kazalnik zaupanja med potrošniki (za 0,6 odstotne točke), so izpostavili
statistiki. Kazalnik zaupanja v gradbeništvu medtem marca ni imel vpliva na gospodarsko klimo. Glede na lanski marec
je vrednost kazalnika gospodarske klime padla za 12,5 odstotne točke. Na znižanje...

Naslov

Vrtovec za pospešeno izvajanje infrastrukturnih projektov

Zaporedna št.
7

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
32

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...razpravljala z okoljskim ministrom Andrejem Vizjakom. Pozval je, naj gradbinci ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov
nadaljujejo dela. To pa zato, ker je gradbeništvo panoga, ki zaradi narave projektov okreva zelo počasi in ker ima
multiplikativen učinek na ostale dejavnosti in s tem na delovna mesta, je pojasnil. Zato...

Naslov

Gospodarsko razpoloženje v Sloveniji strmo padlo

Zaporedna št.
8

Medij

Bizi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
34

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...trgovini na drobno (za 1,3 odstotne točke) in kazalnik zaupanja med potrošniki (za 0,6 odstotne točke), so izpostavili
statistiki. Kazalnik zaupanja v gradbeništvu medtem marca ni imel vpliva na gospodarsko klimo, piše STA. Velik padec
v primerjavi z lanskim marcemGlede na lanski marec je vrednost kazalnika gospodarske...

Naslov

V ČASU, KO JE VSE ZASTALO, GRADBENI STROJI BRNIJO KOT NORI: "To je velika
priložnost za dela brez prometnih zamaškov"

Zaporedna št.
9

Medij

Regionalobala.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
38

Avtor

STA , T. R.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...razpravljala z okoljskim ministrom Andrejem Vizjakom. Pozval je, naj gradbinci ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov
nadaljujejo dela. To pa zato, ker je gradbeništvo panoga, ki zaradi narave projektov okreva zelo počasi in ker ima
multiplikativen učinek na ostale dejavnosti in s tem na delovna mesta, je pojasnil. Zato...

Naslov

Slovenska gospodarska klima se je marca precej poslabšala

Zaporedna št.
10

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
41

Avtor

Albina Kenda

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...branja: 2 min SHRANI 0 30.03.2020 11:00 Upadle so vrednosti kazalniov v prav vseh panogah, ki so večinoma tudi
pod dolgoletnim povprečjem, razen pri gradbeništvu -- slabše je tudi zaupanje potrošnikov avtor ALBINA KENDA Več iz
teme: gospodarska klima > ZRS > Gospodarska klima se je marca, po pričakovanjih, precej...
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Naslov

Gradbeniki opozarjajo: Izdajanje gradbenih dovoljenj se je povsem ustavilo

Zaporedna št.
11

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
45

Avtor

Branko Žnidaršič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Gradbeniki opozarjajo: Izdajanje gradbenih dovoljenj se je povsem ustavilo Več iz teme. Obveščaj me o novih člankih
: gradbena dovoljenja dodaj gradbeništvo dodaj Jernej Vrtovec dodaj Zbornica... dodaj GZS dodaj Čas branja: 2 min
SHRANI 0 30.03.2020 00:00 Dopolnjeno: 30.03.2020 17:29 Na upravnih enotah...

Naslov

Gradbeniki opozarjajo: Koronavirus ustavil Izdajanje gradbenih dovoljenj

Zaporedna št.
12

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
50

Avtor

Branko Žnidaršič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Gradbeniki opozarjajo: Koronavirus ustavil Izdajanje gradbenih dovoljenj Več iz teme. Obveščaj me o novih člankih:
gradbena dovoljenja dodaj gradbeništvo dodaj Jernej Vrtovec dodaj Zbornica... dodaj GZS dodaj Čas branja: 2 min
SHRANI 2 30.03.2020 18:00 Dopolnjeno: 30.03.2020 18:25 Na upravnih enotah...

Naslov

Damian Merlak o karanteni, ukrepih, turizmu, borzi, kriptu, nepremičninah in še čem

Zaporedna št.
13

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
52

Avtor

Marja Milič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...nepremičninami. Kupcev ne bo, vse bo odvisno od finančne stiske prodajalcev. Če bo ta velika, bodo pripravljeni
prodajati tudi po nižjih cenah. Zelo se bo poznalo v gradbeništvu in vsem kar je z njim povezano. Ljudje in podjetja, ki
so še mesec nazaj razmišljali o začetku gradnje, se bodo, zaradi negotovosti in pomanjkanja likvidnosti,...

Naslov

Vrtovec za pospešeno izvajanje infrastrukturnih projektov

Zaporedna št.
14

Medij

Reporter.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
56

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...razpravljala z okoljskim ministrom Andrejem Vizjakom. Pozval je, naj gradbinci ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov
nadaljujejo dela. To pa zato, ker je gradbeništvo panoga, ki zaradi narave projektov okreva zelo počasi in ker ima
multiplikativen učinek na ostale dejavnosti in s tem na delovna mesta, je pojasnil. Zato...

Naslov

Bo koronavirus pomagal popraviti luknjaste ceste?

Zaporedna št.
15

Medij

Maribor24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
58

Avtor

Uredništvo

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...razpravljala z okoljskim ministrom Andrejem Vizjakom. Pozval je, naj gradbinci ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov
nadaljujejo dela. To pa zato, ker je gradbeništvo panoga, ki zaradi narave projektov okreva zelo počasi in ker ima
multiplikativen učinek na ostale dejavnosti in s tem na delovna mesta, je pojasnil....
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Naslov

Korenika dneva

Zaporedna št.
16

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

V ospredju; 31. 3. 2020

Stran v zbirki:
59

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Predlog zakona o ukrepih objavljen: Kaj točno piše v njem

Zaporedna št.
17

Medij

Svetkapitala.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
78

Avtor

K. PI.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

...prizadete - turizem s celotno dobaviteljsko verigo, vrsta storitvenih panog, deli logistike, deli proizvodnih panog,
tehnična trgovina, projektiranje in gradbeništvo zaradi pričakovanega upada investicij... Pričakujejo tudi pripravo
operativnih zdravstvenih protokolov za delovanje gospodarstva po ublažitvi epidemije....

Naslov

Vrtovec: To je čas za dela na cestah, železnicah in drugi infrastrukturi

Zaporedna št.
18

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
80

Avtor

T. K. B. , Al. Ma.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

Površina: 207 cm2

Koronika dneva Vež kot 700.000 potrjenih okužb s koronavirusom Po vsem svetuje bilo včeraj do 10. ure potrjenih
715.204 primerov okužbe z novim koronavirusom, umrlo je 33.568 ljudi. V ZDA so potrdili 143.025 primerov okužbe in
2514 smrti zaradi covida-19, v Italiji pa 97.689 primerov in 10.779

Naslov

Internet

Stran: 2

...tem je Vrtovec pozval gradbena podjetja, da - ob upoštevanju varnostnih ukrepov - nadaljujejo delo na gradbiščih.
Spomnil je na multiplikativne učinke gradbeništva na gospodarstvo. Zato bodo na ministrstvo predlagali ukrepe za
čimprejšnji zagon investicij, sploh za tiste projekte gradnje cestne in železniške infrastrukture,...

Naslov

Minister poziva gradbena podjetja: "Zdaj je priložnost, da se dela opravijo"

Zaporedna št.
19

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
83

Avtor

STA , G. G.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...razpravljala z okoljskim ministrom Andrejem Vizjakom. Pozval je, naj gradbinci ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov
nadaljujejo dela. To pa zato, ker je gradbeništvo panoga, ki zaradi narave projektov okreva zelo počasi in ker ima
multiplikativen učinek na ostale dejavnosti in s tem na delovna mesta, je pojasnil. Zato...

Naslov

Slovenska gospodarska klima se je marca precej poslabšala

Zaporedna št.
20

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Borze&denar; 31. 3. 2020

Stran v zbirki:
85

Avtor

Albina Kenda

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Stran: 8

Površina: 477 cm2

...gospodarska klima se je marca precej poslabšala [ Upadle so vrednosti kazalnikov v prav vseh panogah, ki so
večinoma tudi pod dolgoletnim povprečjern, razen pri gradbeništvu - slabše je tudi zaupanje potrošnikov ALBINA
KENDA alblna.kenda@finance.si Gospodarska klima se je marca, po pričakovanjih, precej poslabšala, upad zaupanja..
.
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Naslov

Gradbeniki opozarjajo: Izdajanje gradbenih dovoljenj se je povsem ustavilo

Zaporedna št.
21

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 3. 2020

Stran v zbirki:
87

Avtor

Branko Žnidaršič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Stran: 12

Površina: 395 cm2

...za infrastrukturo Jernej Vrtovec na tiskovni konferenci gradbena podjetja pozval, naj ob upoštevanju vseh zaščitnih
ukrepov nadaljujejo dela, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS opozarja, da so se postopki
za izdajo gradbenih dovoljenj na vseh upravnih enotah tako rekoč ustavili, kar »dodatno...

Naslov

Minister poziva gradbena podjetja: "Zdaj je priložnost, da se dela opravijo"

Zaporedna št.
22

Medij

Pomurje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
89

Avtor

STA , G. G.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...razpravljala z okoljskim ministrom Andrejem Vizjakom. Pozval je, naj gradbinci ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov
nadaljujejo dela. To pa zato, ker je gradbeništvo panoga, ki zaradi narave projektov okreva zelo počasi in ker ima
multiplikativen učinek na ostale dejavnosti in s tem na delovna mesta, je pojasnil. Zato...

Naslov

Digitalne potrebe občin

Zaporedna št.
23

Medij

Gorenjski glas - Loški glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 3. 2020

Stran v zbirki:
90

Avtor

Danica Zavrl Žlebir

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Šteje vsako dejanje posameznika

Zaporedna št.
24

Medij

Gorenjski glas - Loški glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 3. 2020

Stran v zbirki:
91

Avtor

Mateja Rant

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Decentraliziran oddaljeni vhodno-izhodni sistem CPX-AP-I

Zaporedna št.
25

Medij

IRT 3000, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
92

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Povzetek

Stran: 11

Površina: 354 cm2

...katerih so ekstremni vremenski pojavi. Na podnebne spremembe najbolj vplivajo oskrba z energijo, promet,
industrijski procesi ter raba goriv v industriji in gradbeništvu. Do leta 2050 se bo po ocenah število ljudi povečalo na
devet milijard, zato bomo porabili trikrat več virov, potrebovali bomo za štirideset odstotkov...

Naslov

Tisk

Površina: 146 cm2

...upravo obljublja razpis za financiranje teh projektov. Med storitvami, ki bi jih lahko v večji meri digitalizirali, so zlasti
prostorsko načrtovanje in gradbeništvo, turizem, šport, kultura, vključevanje v upravljanje. Na delavnicah so predstavili
tudi več primerov dobre prakse iz evropskega prostora. Kot je ob posvetu...

Naslov

Tisk

Stran: 2

Stran: 98

Površina: 334 cm2

...orodij, kot je enota za preventivno vzdrževanje in spremljanje stanja v sistemu. Festovo programsko orodje »
Automation suite« je namenjeno za pametno inženirstvo in diagnostiko. Nastavljivi I/O moduli pomagajo zagotavljati, da
so vse aplikacije individualno optimizi- .. » Slika 1: Decentraliziran oddaljeni vhodno-izhodni...
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Naslov

Poslabšanje kazalnika zaupanja v vseh gospodarskih panogah

Zaporedna št.
26

Medij

Stat.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
93

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Kazalnik zaupanja se je poslabšal v trgovini na drobno, storitvenih dejavnostih, predelovalnih dejavnostih in nekoliko
tudi v gradbeništvu. Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih nižji kot v prejšnjem mesecuVrednost kazalnika
zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila v marcu 2020...

Naslov

Gospodarsko razpoloženje strmo padlo

Zaporedna št.
27

Medij

Stat.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
95

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...točke), v trgovini na drobno (za 1,3 odstotne točke) in kazalnik zaupanja med potrošniki (ta je bil nižji za 0,6 odstotne
točke). Kazalnik zaupanja v gradbeništvu ni imel vpliva na gospodarsko klimo. Gospodarsko razpoloženje na letni ravni
nižjeGlede na marec 2019 je bil kazalnik gospodarske klime v marcu 2020 za...

Naslov

Ne moreš biti 24 ur na dan zatopljen v eno stvar

Zaporedna št.
28

Medij

IRT 3000, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
97

Avtor

Miran Varga

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Tisk

Povzetek

Iz trajnosti v krožnost - kaj pa snovna učinkovitost?

Zaporedna št.
29

Medij

IRT 3000, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
99

Avtor

Jure Vetršek

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Gospodarsko razpoloženje v Sloveniji marca strmo padlo

Zaporedna št.
30

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
101

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Stran: 10

Površina: 807 cm2

...investitorje bolj privlačen, okoljsko sprejemljiv in stroškovno učinkovit. Identificirali bomo ključne lokalne akterje in
spodbudili interes za krožno gradbeništvo, z uporabo antropoloških pristopov pa bodo spodbujali uporabnike stavb k
odločitvam za celovite obnove stavb. Tako bodo obnove usmerjene k ljudem in okoljsko...

Naslov

Internet

Površina: 748 cm2

INTERVJU Katja Popovič Ne moreš biti 24 ur na dan zatopljen v eno stvar Kdaj ste dobili vzgib oziroma kaj vas je
navdihnilo za inženirski poklic? Oče je strojnik, zato sem že od malega spremljala njegovo delo, predvsem meje
pritegnilo to, kako popravlja in vzdržuje stvari. V osnovni šoli so mi bili

Naslov

Tisk

Stran: 8

...trgovini na drobno (za 1,3 odstotne točke) in kazalnik zaupanja med potrošniki (za 0,6 odstotne točke), so izpostavili
statistiki. Kazalnik zaupanja v gradbeništvu medtem marca ni imel vpliva na gospodarsko klimo. Glede na lanski marec
je vrednost kazalnika gospodarske klime padla za 12,5 odstotne točke. Na znižanje...
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Naslov

Evropski zeleni dogovor pomeni priložnost tudi za slovenske MSP

Zaporedna št.
31

Medij

IRT 3000, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
104

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Stran: 18

...prijaznejših proizvodnih ciklov, ki bodo temeljili na krožnem gospodarstvu. Prednost bodo imeli sektorji, ki zahtevajo
veliko virov, kot so: tekstil, gradbeništvo, elektronika ter plastika. Gradnja in prenova - potreba po čistejšem gradbenem
sektor-Doseganje ciljev EU Projekt Nepovratna r, ........ sredstva Doseganje...

Naslov

Slovenska gospodarska klima se je marca precej poslabšala

Zaporedna št.
32

Medij

Novice24.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
105

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Upadle so vrednosti kazalniov v prav vseh panogah, ki so večinoma tudi pod dolgoletnim povprečjem, razen pri
gradbeništvu -- slabše je tudi zaupanje potrošnikov ...

Naslov

Novi podatki: v Sloveniji 756 potrjenih okužb, 115 hospitaliziranih #video

Zaporedna št.
33

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
112

Avtor

Vid Libnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...želijo, da bi ti ljudje mislili, da morajo zaradi poteka veljavnosti dovoljenja na vrat na nos oditi domov. Več o tem, kaj je
povedal, v posnetku spodaj: V gradbeništvu naj se dela nadaljujejo Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je pozval
gradbena podjetja, naj nadaljujejo z deli, seveda pa naj pri tem poskribjo...

Naslov

Vrtovec za pospešeno izvajanje infrastrukturnih projektov

Zaporedna št.
34

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
113

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...razpravljala z okoljskim ministrom Andrejem Vizjakom. Pozval je, naj gradbinci ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov
nadaljujejo dela. To pa zato, ker je gradbeništvo panoga, ki zaradi narave projektov okreva zelo počasi in ker ima
multiplikativen učinek na ostale dejavnosti in s tem na delovna mesta, je pojasnil. Zato...

Naslov

Predlog zakona o ukrepih objavljen: Kaj točno piše v njem

Zaporedna št.
35

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
132

Avtor

K. PI.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

Površina: 660 cm2

...prizadete - turizem s celotno dobaviteljsko verigo, vrsta storitvenih panog, deli logistike, deli proizvodnih panog,
tehnična trgovina, projektiranje in gradbeništvo zaradi pričakovanega upada investicij... Pričakujejo tudi pripravo
operativnih zdravstvenih protokolov za delovanje gospodarstva po ublažitvi epidemije....
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Naslov

Gospodarstvo

Zaporedna št.
36

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
133

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Upadle so vrednosti kazalniov v prav vseh panogah, ki so večinoma tudi pod dolgoletnim povprečjem, razen pri
gradbeništvu -- slabše je tudi zaupanje potrošnikov ...

Naslov

Gospodarsko razpoloženje v Sloveniji marca strmo padlo

Zaporedna št.
37

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
135

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...trgovini na drobno (za 1,3 odstotne točke) in kazalnik zaupanja med potrošniki (za 0,6 odstotne točke), so izpostavili
statistiki. Kazalnik zaupanja v gradbeništvu medtem marca ni imel vpliva na gospodarsko klimo. Glede na lanski marec
je vrednost kazalnika gospodarske klime padla za 12,5 odstotne točke. Na znižanje...

Naslov

Minister Vrtovec za pospešeno izvajanje infrastrukturnih projektov

Zaporedna št.
38

Medij

Gov.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
137

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...okoljskim ministrom Andrejem Vizjakom. Minister Vrtovec je pozval, da naj gradbinci ob upoštevanju vseh zaščitnih
ukrepov nadaljujejo dela. To pa zato, ker je gradbeništvo panoga, ki zaradi narave projektov okreva zelo počasi in ker
ima multiplikativen učinek na ostale dejavnosti in s tem na delovna mesta....

Naslov

Minister poziva gradbena podjetja: "Zdaj je priložnost, da se dela opravijo"

Zaporedna št.
39

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
140

Avtor

STA , G. G.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...razpravljala z okoljskim ministrom Andrejem Vizjakom. Pozval je, naj gradbinci ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov
nadaljujejo dela. To pa zato, ker je gradbeništvo panoga, ki zaradi narave projektov okreva zelo počasi in ker ima
multiplikativen učinek na ostale dejavnosti in s tem na delovna mesta, je pojasnil. Zato...

Naslov

Gospodarsko razpoloženje strmo padlo

Zaporedna št.
40

Medij

O-sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
141

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...drugi največji mesečni padec vrednosti po novembru 2008. K poslabšanju gospodarskega razpoloženja na mesečni
ravni so prispevale vse dejavnosti razen gradbeništva. Tudi potrošniki so bili v mesecu marcu bolj pesimistični. Več na:
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8736 Podjetja v predelovalnih dejavnostih so...

9

Naslov

Karantena je velika priložnost, da se pospešijo gradbena dela brez prometnih zamaškov

Zaporedna št.
41

Medij

Mineral-revija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
144

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...okoljskim ministrom Andrejem Vizjakom. Minister Vrtovec je pozval, da naj gradbinci ob upoštevanju vseh zaščitnih
ukrepov nadaljujejo dela. To pa zato, ker je gradbeništvo panoga, ki zaradi narave projektov okreva zelo počasi in ker
ima multiplikativen učinek na ostale dejavnosti in s tem na delovna mesta....

Naslov

Vrtovec: To je čas za dela na cestah, železnicah in drugi infrastrukturi

Zaporedna št.
42

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
145

Avtor

T. K. B. , Al. Ma.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...naložbOb tem je Vrtovec pozval gradbena podjetja, da – ob upoštevanju varnostnih ukrepov – nadaljujejo delo na
gradbiščih. Spomnil je na večstranske učinke gradbeništva na gospodarstvo. Zato bodo na ministrstvu predlagali
ukrepe za čimprejšnji zagon naložb, sploh za tiste projekte gradnje cestne in železniške infrastrukture,...

Naslov

V ČASU, KO JE VSE ZASTALO, GRADBENI STROJI BRNIJO KOT NORI: "To je velika
priložnost za dela brez prometnih zamaškov"

Zaporedna št.
43

Medij

Regionalgoriska.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 30. 3. 2020

Stran v zbirki:
149

Avtor

STA , T. R.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
44
Stran v zbirki:
153
Povzetek

...razpravljala z okoljskim ministrom Andrejem Vizjakom. Pozval je, naj gradbinci ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov
nadaljujejo dela. To pa zato, ker je gradbeništvo panoga, ki zaradi narave projektov okreva zelo počasi in ker ima
multiplikativen učinek na ostale dejavnosti in s tem na delovna mesta, je pojasnil. Zato...

Naslov

Odgovori občinskim svetnikom

Medij

SGlasnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 4. 2020

Avtor

Tatjana Špalir

Teme

Zakon o prostorskem načrtovanju

Boston Consulting Group vabi na dogodek za ženske

Zaporedna št.
45

Medij

Fgpa.um.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 3. 2020

Stran v zbirki:
154

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Površina: 1.427 cm
2

...neposredni bližini, kar konkretna rešitev krožišča tudi upošteva. Lokacijska preveritev je nov zakonski instrument
prostorskega načrtovanja, ki ga je prinesel Zakon o prostorskem načrtovanju (ZUreP-2) in je zajet od 127. do 133.
člena tega zakona, z jasno zapisanim namenom in postopkom kot tudi veljavnostjo lokacijskih preveritev in je pod...

Naslov

Internet

Stran: 6

...njihovega poslovanja s ciljem rasti in doseganjem konkurenčnih prednosti. Podjetja prihajajo iz številnih panog, kot so
energetika, avtomobilska industrija, gradbeništvo, vesoljska in letalska industrija, proizvodnja strojev in sestavnih delov,
medicinski pripomočki in tehnologija, pa zavarovalništvo, prodaja, mediji, telekomunikacije,...
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https://siol.net/posel-danes/novice/gospodarsko-ra...

Gospodarsko razpoloženje
v Sloveniji strmo padlo
0,20

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

Avtor: R. A.

Gospodarsko razpoloženje je marca zaradi koronavirusa strmo padlo.
Gregor Pavšič

Foto:

Gospodarsko razpoloženje je marca strmo padlo.
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila pri

11

Siol.net
Država: Slovenija

30.03.2020
Ponedeljek
Kazalo

11:32
https://siol.net/posel-danes/novice/gospodarsko-ra...

2/5

-3,7 odstotne točke, kar je 8,8 odstotne točke
nižje kot februarja, je sporočil državni statistični
urad. Nazadnje je bila vrednost kazalnika
negativna avgusta 2014, ko je znašala -1,3
odstotne točke.

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

Na znižanje kazalnika gospodarske klime so na mesečni ravni vplivali
skoraj vsi kazalniki, in sicer kazalnik zaupanja v storitvenih
dejavnostih (za 3,5 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za
3,4 odstotne točke), v trgovini na drobno (za 1,3 odstotne točke) in
kazalnik zaupanja med potrošniki (za 0,6 odstotne točke), so
izpostavili statistiki. Kazalnik zaupanja v gradbeništvu medtem marca
ni imel vpliva na gospodarsko klimo, piše STA.
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Kazalo
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Velik padec v primerjavi z lanskim marcem
Glede na lanski marec je vrednost kazalnika gospodarske klime padla
za 12,5 odstotne točke. Na znižanje vrednosti tega kazalnika na letni
ravni so vplivali vsi kazalniki zaupanja: v storitvenih dejavnostih (za
4,5 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 4,3 odstotne
točke), kazalnik zaupanja med potrošniki (za 2,3 odstotne točke),
kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,9 odstotne točke) in v
gradbeništvu (za 0,5 odstotne točke).
NOVICE

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

Novi podatki: v Sloveniji 756 potrjenih
okužb, 115 hospitaliziranih #video
Statistični urad je danes ločeno objavil podatke, da se je vrednost
kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih marca na mesečni
ravni znižala za devet odstotnih točk, na letni pa za 10. Od
dolgoletnega povprečja je bila vrednost kazalnika nižja za osem
odstotnih točk, je izpostavil. Kazalnika pričakovana proizvodnja in
zaloge končnih izdelkov sta se na mesečni ravni poslabšala za 22
oziroma za pet odstotnih točk in s tem tudi vplivala na nižji kazalnik
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Kazalo
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zaupanja. Kazalnik skupna naročila pa je bil višji za odstotno točko, še
piše STA.
V trgovini na drobno je bila vrednost kazalnika zaupanja marca za 25
odstotnih točk nižja kot februarja in za 17 odstotnih točk nižja kot
marca lani ter pet odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja. Na
znižanje tega kazalnika sta vplivala predvsem kazalnika obseg zalog in
prodaja, ki sta se občutno poslabšala, in sicer za 35 in 32 odstotnih
točk. Poslabšali so se tudi kazalniki pričakovanj in stanj, izjema je bil
kazalnik prodajne cene, ki se je izboljšal.

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

NOVICE

Britanci jezni na Kitajsko: okuženih
precej več ljudi?
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila marca za odstotno
točko nižja kot februarja. Tudi glede na lanski marec je bila nižja, in
sicer za 11 odstotnih točk. Od dolgoletnega povprečja pa je bila
vrednost kazalnika v gradbeništvu za 18 odstotnih točk višja.
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Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila marca za
11 odstotnih točk nižja kot mesec prej, hkrati pa za 15 odstotnih točk
nižja kot marca lani. V primerjavi z dolgoletnim povprečjem je bila po
podatkih statističnega urada za štiri odstotne točke nižja. Kazalniki
pričakovanj in stanj v storitvenih dejavnostih so se poslabšali, razen
kazalnika povpraševanja, ki se je izboljšal za pet odstotnih točk, še

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

poroča STA.
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Vrtovec: To je čas za dela na cestah, železnicah in drugi
infrastrukturi
Ukrepi ministrstva za infrastrukturo
Al. Ma., T. K. B.| 30. marec 2020 ob 13:00
Ljubljana - MMC RTV SLO

Minister Jernej Vrtovec. Foto: MMC RTV SLO

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je napovedal pospešitev del na cestah, železnicah
in drugi infrastrukturi. Vlaganja imajo večstranske učinke, pa še zamaškom se bomo
izognili, je napovedal.
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je na novinarski konferenci na daljavo pojasnil, da je
ministrstvo za zajezitev epidemije koronavirusa sprejelo številne ukrepe, prepoved javnega potniškega
prometa, letalskega prometa, opravljanja vozniških izpitov in tako naprej. Vse skupaj so v nedeljo
podaljšali za 14 dni.
"Šele zdaj, ko ni javnega potniškega prometa, vidimo, kako pomemben je za delovanje države," zato bo v
prihodnje treba vlagati vanj, je opozoril in dodal, da je treba odpraviti tudi ozka administrativna grla v
gospodarstvu, o čemer sta govorila tudi z ministrom za okolje Andrejem Vizjakom in se strinjala, da je
treba nujne infrastrukturne projekte čim prej nadaljevati.

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

Pospeševanje del in naložb
Ob tem je Vrtovec pozval gradbena podjetja, da – ob upoštevanju varnostnih ukrepov – nadaljujejo delo
na gradbiščih. Spomnil je na večstranske učinke gradbeništva na gospodarstvo. Zato bodo na ministrstvu
predlagali ukrepe za čimprejšnji zagon naložb, sploh za tiste projekte gradnje cestne in železniške
infrastrukture, ki so bili predvideni za letos.
"Treba je iti nasproti gradbeništvu, dodatnim naložbenim delom. Razmisliti moramo o tem, kaj nas čaka
jutri in pojutrišnjem, da lahko zagotovimo dodatna delovna mesta in gospodarski preboj Republike
Slovenije."
Priporočilo o delih velja tudi za DRI in druge projekte, kjer so gradbinci že izbrani.
Na novinarsko vprašanje, ali bi veljalo zaradi praznih cest razmisliti o pospešitvi gradbenih del, je
minister odgovoril pritrdilno. "Ne le razmisliti, to bo treba narediti. O tem sem se že pogovarjal s
predsednikom uprave Darsa in strinjala sva se, da se ta gradbena dela pospešijo," je pojasnil Vrtovec.
Spomnil je, da je Dars ta konec tedna opravljal dela preplastitve cestišča severne ljubljanske
obvoznice: "Drži, zdaj so ceste prazne, zato je to velika priložnost, da se z deli pohiti."
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O zapori avtocest – za zdaj – ne razmišljajo
Ali vlada ob omejitvi gibanja na občine razmišlja o zapori avtocest, so mediji nadalje povprašali
ministra. "Ministrstvo o tem ne razmišlja, ampak kot je včeraj dejal minister za notranje zadeve Hojs: treba
je uporabljati zdravo kmečko pamet, ko sprejemamo te ukrepe," odgovarja Vrtovec in poudarja, da je
odgovornost posameznikov, da se ukrepov držijo, "sicer bo vlada prisiljena v še strožje ukrepe".
Obvestilo uredništva:

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

Zaradi številnih komentarjev in zagotavljanja čim višjih standardov razprave pod članki o novem koronavirusu
smo se odločili, da komentiranje na portalu rtvslo.si omogočimo pod omejenim številom novic. Svoje mnenje o
dogajanju v povezavi z novim koronavirusom lahko ob spoštovanju forumskih pravil MMC RTV SLO izrazite v
komentarjih tukaj.
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Minister o morebitni zapori
avtocest

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

AVTOR

V. L.

SAŠA DESPOT

Vrtovec napovedal pospešitev del na cestah,
železnicah in drugi infrastrukturi.
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Ukrepi za zajezitev koronavirusa so nujno potrebni, zato jim na
ministrstvu posvečamo ogromno časa, je na novinarski
konferenci dejal minister za infrastrukturo Andrej Vrtovec. "Po pandemiji
bo morala naša država tudi na infrastrukturnem področju storiti mnoge posodobitve,"

je dodal.

Gradbena dela ne smejo zastati
Minister je pojasnil, da iščejo načine, kako omogočiti
gradbenim podjetjem, da v teh težkih razmerah nadaljujejo z
izvajanjem infrastrukturnih projektov. Gradbeništvo je po
njegovem panoga, ki zaradi narave projektov - večletna
priprava prostorske in gradbene dokumentacije ter večletna
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

izvedba - okreva zelo počasi. Gradbeništvo ima velik
multiplikacijski faktor, saj se nanj veže veliko drugih dejavnosti,
je dejal. "Apeliram tudi na občine, da v okviru svojih pristojnosti omogočijo, da gradbena dela
ne zastanejo,"

je dodal.

Minister je ob tem pozval vsa gradbena podjetja, da svoje
delavce ustrezno zaščitijo. Tako bodo lahko nadaljevali svoje
zelo pomembmo delo.
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Pospešitev obnove cest
Na vprašanje ali bi zdaj, ko so ceste bolj prazne, veljalo
razmisliti, da bi na cestah pospešili gradbena dela, je minister dejal:
"Ne le razmisliti, to bo treba narediti. O tem sem se že pogovarjal s predsednikom uprave Darsa in
strinjala sva se, da se ta gradbena dela pospeši. "

Ob tem je Vrtovec pojasnil, da

je Dars ta vikend opravljal dela preplastitve cestišča severne
ljubljanske obvoznice: "Drži, zdaj so ceste prazne, zato je to velika priložnost, da se z
deli pohiti."

Zapora avtocest?
Na vprašanje, ali vlada ob omejitvi gibanja na občine

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

razmišlja o zapori avtocest, je Vrtovec odgovoril, da ministrstvo o
tem ne razmišlja. "Ampak kot je včeraj dejal minister za notranje zadeve Hojs: potrebno
je uporabljati zdravo kmečko pamet, ko sprejemamo te ukrepe,"

odgovarja Vrtovec in

poudarja, da je odgovornost posameznikov, da se ukrepov
držijo, "sicer bo vlada prisiljena v še strožje ukrepe".
dezurni@zurnal24.si
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Gospodarsko razpoloženje v
prostem padu

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

AVTOR

J. Z.

EPA

Gospodarska klima je bila marca 2020 nižja na
mesečni ravni za 8,8 odstotne točke, na letni pa
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za 12,5 odstotne točke.
Iz grafa je razvidno, da je razpoloženje tako rekoč v prostem
padu, še bolj zaskrbljujoče pa je, da so bili podati zbrani ob 1.
do 13. marca, torej v času, ko so bile še odprte šole in

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

gostilne. Epidemijo smo v Sloveniji razglasili 12. marca.

STATISTIČNI URAD
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Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v marcu 2020 za
8,8 odstotne točke nižja kot v februarju 2020 in za 12,5
odstotne točke nižja kot marca lani. Vrednost kazalnika

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

gospodarske klime je bila nazadnje negativna avgusta 2014.

STATISTIČNI URAD

Na znižanje kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni so
vplivali skoraj vsi kazalniki, in sicer kazalnik zaupanja v
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storitvenih dejavnostih (za 3,5 odstotne točke), v predelovalnih
dejavnostih (za 3,4 odstotne točke), v trgovini na drobno (za
1,3 odstotne točke) in kazalnik zaupanja med potrošniki (ta je
bil nižji za 0,6 odstotne točke). Kazalnik zaupanja v
gradbeništvu ni imel vpliva na gospodarsko klimo.

Precej je padlo tudi razpoloženje potrošnikov
Marca je bilo za 3 odstotne točke nižje kot v prejšnjem mesecu

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

in je tako na najnižji ravni po maju 2016.
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STATISTIČNI URAD

Med posameznimi kazalniki, ki sestavljajo kazalnik zaupanja
potrošnikov, so se trije poslabšali: pričakovanje potrošnikov
glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 3 odstotne točke),
pričakovanje o gospodarskih razmerah v državi (za 7 odstotnih
točk) in pričakovanje glede števila brezposelnih (za 6 odstotnih
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točk). Pričakovanje potrošnikov glede varčevanja se je

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

izboljšalo (za 4 odstotne točke).

STATISTIČNI URAD

Kazalnik zaupanja potrošnikov je bil v primerjavi z marcem
2019 nižji za 11 odstotnih točk, od povprečja preteklega leta
pa za 10 odstotnih točk.
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Znižanje kazalnika zaupanja na letni ravni sta povzročila
predvsem kazalnika pričakovanj glede števila brezposelnih in
glede gospodarskega stanja v državi, oba sta se namreč
poslabšala za 22 odstotnih točk. Na letni ravni je upadlo tudi
pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 4
odstotne točke), medtem ko se je pričakovanje glede
varčevanja izboljšalo za 2 odstotni točki.

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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Minister poziva gradbena podjetja: "Zdaj je priložnost, da se dela
opravijo"
1

Deli na:

30. Mar 2020,
13:08

Facebook

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

Twitter

Ker je te dni na cestah in avtocestah po Sloveniji manj prometa, minister za
infrastrukturo Jernej Vrtovec priporoča, da je "zdaj priložnost za dela".
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Fotografija je arhivska

Vrtovec je meni, da je ta čas priložnost za pospešitev infrastrukturnih projektov, ki tečejo.
"S predsednikom uprave Darsa Tomažem Vidicem sva se strinjala, da se gradbena dela pospeši," je
dejal Vrtovec in dodal, da Dars dela in je zadnji konec tedna opravljal dela na ljubljanski severni
obvoznici proti Gorenjski. Priporočilo o delih velja tudi za DRI in ostale projekte, kjer so gradbinci že
izbrani.
Na ministrstvu ob tem razmišljajo o obdobju, ko bodo omejevalni ukrepi postopoma nehali veljati oz.
ko bo, kot je dejal Vrtovec, "treba zavihati rokave in zagnati gospodarstvo". Ob mirovanju javnega
potniškega prometa se je izkazalo, kako je pomemben za delovanje države. "Zato bodo investicije
kot temeljno vodilo modernizacije javnega potniškega prometa nujne," je poudaril.
Ozka administrativna grla
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Po njegovem bo treba odpraviti ozka administrativna grla, o čemer sta že razpravljala z okoljskim
ministrom Andrejem Vizjakom. Pozval je, naj gradbinci ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov
nadaljujejo dela. To pa zato, ker je gradbeništvo panoga, ki zaradi narave projektov okreva zelo
počasi in ker ima multiplikativen učinek na ostale dejavnosti in s tem na delovna mesta, je pojasnil.

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

Zato bodo na ministrstvu vladi predlagali ohranitev obstoječih projektov in povečanje obsega
investicijskega vzdrževanja v cestno in železniško infrastrukturo, ki so bili pred izbruhom epidemije
načrtovani v proračunih za letos in za prihodnje leto. Velja razmisliti tudi o podaljšanju vmesnih in
končnih rokov, ki jih imajo izvajalci del in ki jih zaradi vplivov koronavirusa ne morejo spoštovati, je
še dodal.
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Gospodarsko razpoloženje v Sloveniji marca
strmo padlo
Gospodarsko razpoloženje je marca strmo padlo. Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila pri -3,7 odstotne točke,
kar je 8,8 odstotne točke nižje kot februarja, je sporočil državni statistični urad. Nazadnje je bila vrednost kazalnika
negativna avgusta 2014, ko je znašala -1,3 odstotne točke.
Na znižanje kazalnika gospodarske klime so na mesečni ravni vplivali skoraj vsi kazalniki, in sicer kazalnik zaupanja v
storitvenih dejavnostih (za 3,5 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 3,4 odstotne točke), v trgovini na drobno (
za 1,3 odstotne točke) in kazalnik zaupanja med potrošniki (za 0,6 odstotne točke), so izpostavili statistiki. Kazalnik
zaupanja v gradbeništvu medtem marca ni imel vpliva na gospodarsko klimo.
Glede na lanski marec je vrednost kazalnika gospodarske klime padla za 12,5 odstotne točke. Na znižanje vrednosti tega
kazalnika na letni ravni so vplivali vsi kazalniki zaupanja: v storitvenih dejavnostih (za 4,5 odstotne točke), v predelovalnih
dejavnostih (za 4,3 odstotne točke), kazalnik zaupanja med potrošniki (za 2,3 odstotne točke), kazalnik zaupanja v
trgovini na drobno (za 0,9 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,5 odstotne točke).
Statistični urad je danes ločeno objavil podatke, da se je vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih marca
na mesečni ravni znižala za devet odstotnih točk, na letni pa za 10. Od dolgoletnega povprečja je bila vrednost kazalnika
nižja za osem odstotnih točk, je izpostavil.
Kazalnika pričakovana proizvodnja in zaloge končnih izdelkov sta se na mesečni ravni poslabšala za 22 oz. za pet
odstotnih točk in s tem tudi vplivala na nižji kazalnik zaupanja. Kazalnik skupna naročila pa je bil višji za odstotno točko.
V trgovini na drobno je bila vrednost kazalnika zaupanja marca za 25 odstotnih točk nižja kot februarja in za 17 odstotnih
točk nižja kot marca lani ter pet odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja. Na znižanje tega kazalnika sta vplivala
predvsem kazalnika obseg zalog in prodaja, ki sta se občutno poslabšala, in sicer za 35 in 32 odstotnih točk. Poslabšali
so se tudi kazalniki pričakovanj in stanj, izjema je bil kazalnik prodajne cene, ki se je izboljšal.
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila marca za odstotno točko nižja kot februarja. Tudi glede na lanski
marec je bila nižja, in sicer za 11 odstotnih točk. Od dolgoletnega povprečja pa je bila vrednost kazalnika v gradbeništvu
za 18 odstotnih točk višja.
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila marca za 11 odstotnih točk nižja kot mesec prej, hkrati pa za
15 odstotnih točk nižja kot marca lani. V primerjavi z dolgoletnim povprečjem je bila po podatkih statističnega urada za
štiri odstotne točke nižja. Kazalniki pričakovanj in stanj v storitvenih dejavnosti so se poslabšali, razen kazalnika
povpraševanja, ki se je izboljšal za pet odstotnih točk.
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Vrtovec za pospešeno izvajanje infrastrukturnih
projektov

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

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se ob bolj praznih cestah in železnicah zaradi vpliva novega koronavirusa
zavzema za pospešeno obnovo in izvajanje že sprejetih investicij. "To je velika priložnost, da se pospeši dela oz. za dela
brez prometnih zamaškov," je povedal na današnji novinarski konferenci.
Vrtovec je spomnil na številne sprejete ukrepe, a ocenil, da so "nujno potrebni, če želimo učinkovito zajeziti širjenje
koronavirusa". Ta čas pa je po njegovem tudi priložnost za pospešitev infrastrukturnih projektov, ki tečejo.
"S predsednikom uprave Darsa Tomažem Vidicem sva se strinjala, da se gradbena dela pospeši," je dejal Vrtovec in
dodal, da Dars dela in je zadnji konec tedna opravljal dela na ljubljanski severni obvoznici proti Gorenjski. Priporočilo o
delih velja tudi za DRI in ostale projekte, kjer so gradbinci že izbrani.
Na ministrstvu ob tem razmišljajo o obdobju, ko bodo omejevalni ukrepi postopoma nehali veljati oz. ko bo, kot je dejal
Vrtovec, "treba zavihati rokave in zagnati gospodarstvo". Ob mirovanju javnega potniškega prometa se je izkazalo, kako
je pomemben za delovanje države. "Zato bodo investicije kot temeljno vodilo modernizacije javnega potniškega prometa
nujne," je poudaril.
Po njegovem bo treba odpraviti ozka administrativna grla, o čemer sta že razpravljala z okoljskim ministrom Andrejem
Vizjakom. Pozval je, naj gradbinci ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov nadaljujejo dela. To pa zato, ker je gradbeništvo
panoga, ki zaradi narave projektov okreva zelo počasi in ker ima multiplikativen učinek na ostale dejavnosti in s tem na
delovna mesta, je pojasnil.
Zato bodo na ministrstvu vladi predlagali ohranitev obstoječih projektov in povečanje obsega investicijskega vzdrževanja v
cestno in železniško infrastrukturo, ki so bili pred izbruhom epidemije načrtovani v proračunih za letos in za prihodnje leto.
Velja razmisliti tudi o podaljšanju vmesnih in končnih rokov, ki jih imajo izvajalci del in ki jih zaradi vplivov koronavirusa ne
morejo spoštovati, je še dodal.
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Gospodarsko razpoloženje v Sloveniji strmo
padlo
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Gospodarsko razpoloženje je marca strmo padlo. Vrednost kazalnika gospodarske klime je
bila pri -3,7 odstotne točke, kar je 8,8 odstotne točke nižje kot februarja, je sporočil državni
statistični urad. Nazadnje je bila vrednost kazalnika negativna avgusta 2014, ko je znašala
-1,3 odstotne točke.

Na znižanje kazalnika gospodarske klime so na mesečni ravni vplivali skoraj vsi kazalniki, in sicer kazalnik zaupanja v
storitvenih dejavnostih (za 3,5 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 3,4 odstotne točke), v trgovini na drobno (za
1,3 odstotne točke) in kazalnik zaupanja med potrošniki (za 0,6 odstotne točke), so izpostavili statistiki. Kazalnik zaupanja v
gradbeništvu medtem marca ni imel vpliva na gospodarsko klimo, piše STA.

Velik padec v primerjavi z lanskim marcem
Glede na lanski marec je vrednost kazalnika gospodarske klime padla za 12,5 odstotne točke. Na znižanje vrednosti tega
kazalnika na letni ravni so vplivali vsi kazalniki zaupanja: v storitvenih dejavnostih (za 4,5 odstotne točke), v predelovalnih
dejavnostih (za 4,3 odstotne točke), kazalnik zaupanja med potrošniki (za 2,3 odstotne točke), kazalnik zaupanja v trgovini na
drobno (za 0,9 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,5 odstotne točke).
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Statistični urad je danes ločeno objavil podatke, da se je vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih marca na
mesečni ravni znižala za devet odstotnih točk, na letni pa za 10. Od dolgoletnega povprečja je bila vrednost kazalnika nižja za
osem odstotnih točk, je izpostavil. Kazalnika pričakovana proizvodnja in zaloge končnih izdelkov sta se na mesečni ravni
poslabšala za 22 oziroma za pet odstotnih točk in s tem tudi vplivala na nižji kazalnik zaupanja. Kazalnik skupna naročila pa je
bil višji za odstotno točko, še piše STA.
V trgovini na drobno je bila vrednost kazalnika zaupanja marca za 25 odstotnih točk nižja kot februarja in za 17 odstotnih točk
nižja kot marca lani ter pet odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja. Na znižanje tega kazalnika sta vplivala predvsem
kazalnika obseg zalog in prodaja, ki sta se občutno poslabšala, in sicer za 35 in 32 odstotnih točk. Poslabšali so se tudi
kazalniki pričakovanj in stanj, izjema je bil kazalnik prodajne cene, ki se je izboljšal.
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila marca za odstotno točko nižja kot februarja. Tudi glede na lanski marec je
bila nižja, in sicer za 11 odstotnih točk. Od dolgoletnega povprečja pa je bila vrednost kazalnika v gradbeništvu za 18
odstotnih točk višja.
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila marca za 11 odstotnih točk nižja kot mesec prej, hkrati pa za 15
odstotnih točk nižja kot marca lani. V primerjavi z dolgoletnim povprečjem je bila po podatkih statističnega urada za štiri
odstotne točke nižja. Kazalniki pričakovanj in stanj v storitvenih dejavnostih so se poslabšali, razen kazalnika povpraševanja,
ki se je izboljšal za pet odstotnih točk, še poroča STA.
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Več si lahko preberete tukaj.
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V ČASU, KO JE VSE ZASTALO, GRADBENI
STROJI BRNIJO KOT NORI: "To je velika
priložnost za dela brez prometnih zamaškov"
Slovenija
T.R. - Uredništvo/STA - Foto: 2TDK, Facebook/Nova Slovenija - 30.03.2020 ob 16:39

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

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se ob bolj praznih cestah in železnicah
zaradi vpliva novega koronavirusa zavzema za pospešeno obnovo in izvajanje že
sprejetih investicij. "To je velika priložnost, da se pospeši dela oz. za dela brez
prometnih zamaškov," je povedal na današnji novinarski konferenci.
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Vrtovec je spomnil na številne sprejete ukrepe, a ocenil, da so "nujno potrebni, če
želimo učinkovito zajeziti širjenje koronavirusa". Ta čas pa je po njegovem
tudipriložnost za pospešitev infrastrukturnih projektov, ki tečejo.
"S predsednikom uprave Darsa Tomažem Vidicem sva se strinjala, da se gradbena
dela pospeši," je dejal Vrtovec in dodal, da Dars dela in je zadnji konec tedna
opravljal dela na ljubljanski severni obvoznici proti Gorenjski. Priporočilo o delih
velja tudi za DRI in ostale projekte, kjer so gradbinci že izbrani.
Na ministrstvu ob tem razmišljajo o obdobju, ko bodo omejevalni ukrepi
postopoma nehali veljati oz. ko bo, kot je dejal Vrtovec, "treba zavihati rokave in
zagnati gospodarstvo". Ob mirovanju javnega potniškega prometa se je izkazalo,
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kako je pomemben za delovanje države. "Zato bodo investicije kot temeljno vodilo
modernizacije javnega potniškega prometa nujne," je poudaril.

Jernej Vrtovec
Po njegovem bo treba odpraviti ozka administrativna grla, o čemer sta že
razpravljala z okoljskim ministrom Andrejem Vizjakom. Pozval je, naj gradbinci
ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov nadaljujejo dela. To pa zato, ker je
gradbeništvo panoga, ki zaradi narave projektov okreva zelo počasi in ker ima
multiplikativen učinek na ostale dejavnosti in s tem na delovna mesta, je pojasnil.
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Zato bodo na ministrstvu vladi predlagali ohranitev obstoječih projektov
in povečanje obsega investicijskega vzdrževanja v cestno in železniško
infrastrukturo, ki so bili pred izbruhom epidemije načrtovani v proračunih za letos
in za prihodnje leto. Velja razmisliti tudi o podaljšanju vmesnih in končnih rokov,
ki jih imajo izvajalci del in ki jih zaradi vplivov koronavirusa ne morejo spoštovati,
je še dodal.
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Slovenska gospodarska klima se je marca precej
poslabšala
Čas branja: 2 min

0
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Upadle so vrednosti kazalniov v prav vseh panogah, ki so večinoma tudi
pod dolgoletnim povprečjem, razen pri gradbeništvu -- slabše je tudi
zaupanje potrošnikov
ALBINA KENDA

Več iz teme:
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gospodarska klima >

ZRS >

Gospodarska klima se je marca, po pričakovanjih, precej poslabšala, upad zaupanja pa je
bilo zaznati v vseh gospodarskih panogah, so ravnokar sporočili s slovenskega
statističnega urada.

Kakšno je bilo stanje po panogah? Povejmo, da vrednosti kazalnikov sicer izražajo
ravnotežje stanje iz anketnih odgovorov, ali torej med vsemi odgovori v deležu
prevladujejo pozitivni (plus vrednosti kazalnika) ali negativni odgovori (minus vrednosti
kazalnika)
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Predelovalne dejavnosti: vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je
marca letos znašala -8 odstotnih točk in je bila s tem nižja tako glede na februar (za 9
odstotnih točk) kot glede na lanski marec (za 10 odstotnih točk), slabša pa je bila tudi od
dolgoletnega povprečja, ki znaša 8 odstotnih točk. Pri tem so slovenski statistiki zaznali,
da sta se poslabšala kazalnika pričakovana proizvodnja ter zaloge končnih izdelkov, je bil
pa višji kazalnik skupna naročila.
Trgovina na drobno: tudi v tej panogi je bila vrednost kazalnika slabša kot prej. S
februarskih 33 odstotnih točke je marca vrednost kazalnika zdrsnil na 8 odstotnih točk.
To pomeni, da je marca letos ta vrednost glede na februar nižja za 25 odstotnih točk,
glede na lanski marec za 17 odstotnih točk, nižja pa je tudi od dolgoletnega povprečja, in
sicer za 5 odstotnih točke. Kot sporočajo s Sursa, sta se zlasti poslabšali vrednosti
kazalnikov obseg zalog ter prodja (za 35 in 32 odstotnih točk). Kazalniki pričakovanj in
stanj so se poslabšali, izjema je bil kazalnik prodajne cene, ki se je izboljšal.
Storitvene dejavnosti: tudi tu so statistiki zaznali zdrs vrednosti. Marca letos je
vrednost tega kazalnika dosegla 8 odstotnih točk, kar je 11 odstotnih točk manj kot
februarja ter 15 odstotnih točk manj kot marca lani. Marčna vrednost je nižja tudi od
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

dolgoletnega povprečja, in sicer za 4 odstotne točke. Kot navajajo slovenski statistiki, se
je v tem segmentu sicer izboljšal kazalnik povpraševanja, so se pa poslabšali kazalniki
pričakovanj in stanj.
Gradbeništvo: Kazalnik zaupanja v gradbeništvu je marca dosegel vrednost 6
odstotnih točk, kar je eno odstotno točko manj kot februarja ter 11 odstotnih točk manj
kot marca lani. Glede na dolgoletno povprečje pa je marčna vrednost kazalnika zaupanja
v gradbeništvu višja, in sicer za 18 odstotnih točk. Po navedbah Sursa so se znižale
vrednosti kazalnikov pričakovanj, se je pa zvišala večina vrednosti kazalnikov stanj izjema sta kazalnika cene ter zagotovljeno delo, ki sta se znižala.
Zaupanje potrošnikov: Zdrsnila je tudi vrednost tega kazalnika, na -18 odstotnih
točk, kar je tri odstotne točke manj kot februarja, v primerjavi z lanskim marcem pa kar
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za 11 odstotnih točk. Kot so navedli pri Sursu, je marčna vrednost najnižja po maju 2016.
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Gradbeniki opozarjajo: Izdajanje gradbenih dovoljenj se je
povsem ustavilo
Čas branja: 2 min
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Na upravnih enotah pravijo, da bodo lahko končali le tiste postopke za
izdajo gradbenih dovoljenj, kjer ne bodo potrebne javne obravnava in so
vloge že popolne

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

BRANKO ŽNIDARŠIČ

Foto: Shutterstock
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Medtem, ko je minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec na današnji tiskovni
konferenci gradbena podjetja pozval, naj ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov
nadaljujejo z deli, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega
materiala pri GZS opozarja, da so se postopki za izdajo gradbenih dovoljenj na vseh
upravnih enotah praktično ustavili, kar »še dodatno in po nepotrebnem omejuje
gospodarsko aktivnost v Sloveniji med in po krizi«.
Gradbinci zato državo pozivajo, da poskrbi za karseda nemoteno izdajanje gradbenih
dovoljenj, ki se je po sprejetju nove zakonodaje zelo upočasnilo že pred nastopom
pandemije.

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

Proizvodnja montažnih hiš lahko kljub veliko naročilom obstane
»Za nas ne bo težava koronavirus, ampak birokracija in predolgo trajanje postopkov,« je
dejal Marko Lukić, direktor podjetja Lumar. »Kljub temu, da imamo naročil za leto in
pol, zaradi pomanjkanja gradbenih dovoljenj ne vemo, kaj bomo delali, ko se bodo
razmere po koronavirusu normalizirale. Za nas lahko to pomeni, da bomo še dva ali tri
mesece stali.«
Podobne izkušnje imajo tudi drugi proizvajalci montažnih hiš. »Le redke upravne enote
se v tem času odzovejo na naša elektronska sporočila oziroma nam posredujejo
kakršnokoli informacijo o izdaji gradbenega dovoljenja,« so odgovorili v Marlesu in
dodali, da to zanje lahko pomeni tudi popolno zaustavitev proizvodnje. »Menimo, da bo
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v primeru neukrepanja prišlo do sesutja celotne gradbene panoge, kar bo prišlo do izraza
najkasneje takrat, ko se bo kriza polegla in se bo stanje normaliziralo.«

Upravne enote: Gradbena dovoljenja ne sodijo med najbolj nujne
zadeve
Kako je izdajanjem gradbenih dovoljenj, smo se pozanimali na ljubljanski in mariborski
upravni enoti. Na obeh so povedali, da je izvajanje nalog omejeno na najbolj nujne
zadeve, kamor izdajanje gradbenih dovoljenj in drugih odločb v zvezi z graditvijo
objektov ne sodi.
»Kljub temu smo sprejeli ukrepe, s katerimi smo omogočili, da postopki izdaje
gradbenih dovoljenj tečejo v zmanjšanem obsegu naprej,« je pojasnil načelnik upravne
enote Maribor Srečko Đurov. Tako uslužbenci še naprej pripravljajo odločbe, pozive za
dopolnitev vlog in opravljajo preglede predložene dokumentacije, da bi lahko postopke
čim hitreje zaključili, ko bodo izredni ukrepi preklicani.
»Poslovanje je omejeno na fizično pošto in na elektronsko pošto, odgovarjamo tudi na
telefonske klice, podajamo informacije, kolikor v trenutnih razmerah lahko,« pa so
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

povedali na upravni enoti Ljubljana in pojasnili, da bodo uradnikom po pridobitvi
ustrezne informacijske opreme omogočili tudi delo od doma, kjer bodo lahko reševali
zadeve. »Vendar zaradi trenutnih razmer vročanje gradbenih dovoljenj ne bo možno.
Imeli jih bomo pripravljene za takojšnjo odpremo, ko bo mogoče.«

Največji težavi sta nepopolne vloge in stranke v postopku
Vseh procesnih dejanj v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj zaradi ukrepov zoper boj s
koronavirusom vseeno ne bo mogoče izvajati. Eno izmed težav po besedah Srečka
Đurova predstavljajo nepopolne vloge. »V primeru nepopolne dokumentacije je treba
investitorja pozvati, da jo v odrejenem roku ustrezno dopolni, vendar v času epidemije
od sprejema interventnega zakona roki ne bodo tekli,« je dejal Đurov.
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Druga težava so stranke v postopku, ki jim je treba omogočiti, da priglasijo udeležbo v
postopku izdaje gradbenega dovoljenja ter jih seznaniti s projektno dokumentacijo. Tudi
tukaj roki ne tečejo, strankam pa v teh razmerah tudi ni možno omogočiti vpogleda v
dokumentacijo pri organu. Prav tako ni mogoče razpisovati ustnih obravnav in terenskih
ogledov ter tehničnih pregledov objektov.
»Zato določenih zadev zaradi predpisanih postopkov sploh ni mogoče zaključiti,« je
povedal Đurov. Na upravni enoti Ljubljana pa so dodali, da se bodo lahko zaključevala
samo tista gradbena dovoljenja, ki ne zahtevajo javnih obravnav in kjer so vloge že
popolne.
Vloge za izdajo gradbenega dovoljenja lahko trenutno vložite samo elektronsko ali prek

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

navadne pošte, osebno na okencu upravnih enot pa jih ni mogoče oddati.
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Na upravnih enotah pravijo, da bodo lahko končali
le tiste postopke za izdajo gradbenih dovoljenj, kjer
ne bodo potrebne javne obravnave in so vloge že
popolne
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BRANKO ŽNIDARŠIČ

Foto: Shutterstock
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Medtem ko je minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec na
današnji tiskovni konferenci gradbena podjetja pozval, naj ob
upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov nadaljujejo
dela, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega
materiala pri GZS opozarja, da so se postopki za izdajo
gradbenih dovoljenj na vseh upravnih enotah tako rekoč
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ustavili, kar »dodatno in po nepotrebnem omejuje gospodarsko
aktivnost v Sloveniji med krizo in po njej«.
Gradbinci zato državo pozivajo, naj poskrbi za čim bolj
nemoteno izdajanje gradbenih dovoljenj, ki se je po sprejetju
nove zakonodaje zelo upočasnilo že pred pandemijo.

Proizvodnja montažnih hiš lahko kljub veliko
naročilom obstane
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»Za nas ne bo težava koronavirus, ampak birokracija in
predolgo trajanje postopkov,« je dejal Marko Lukić, direktor
podjetja Lumar. »Čeprav imamo naročil za leto in pol, zaradi
pomanjkanja gradbenih dovoljenj ne vemo, kaj bomo delali, ko
se bodo razmere po koronavirusu normalizirale. Za nas lahko
to pomeni, da bomo še dva ali tri mesece stali.«
Podobne izkušnje imajo tudi drugi proizvajalci montažnih hiš.
»Le redke upravne enote se v tem času odzovejo na naša
elektronska sporočila oziroma nam posredujejo kakršnokoli
informacijo o izdaji gradbenega dovoljenja,« so odgovorili
v Marlesu in dodali, da to zanje lahko pomeni tudi popolno
ustavitev proizvodnje. »Menimo, da se bo ob morebitnem
neukrepanju sesula celotna gradbena panoga, kar se bo izrazilo
najpozneje takrat, ko se bo kriza polegla in se bodo razmere
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

normalizirale.«

Upravne enote: Gradbena dovoljenja ne sodijo
med najnujnejše zadeve
Kako je z izdajanjem gradbenih dovoljenj, smo se pozanimali
na ljubljanski in mariborski upravni enoti. Na obeh so
povedali, da je izvajanje nalog omejeno na najnujnejše zadeve,
kamor izdajanje gradbenih dovoljenj in drugih odločb v zvezi z
graditvijo objektov ne sodi.
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»Kljub temu smo sprejeli ukrepe, s katerimi smo omogočili, da
postopki izdaje gradbenih dovoljenj tečejo v zmanjšanem
obsegu naprej,« je pojasnil načelnik upravne enote Maribor
Srečko Đurov. Tako uslužbenci še vedno pripravljajo odločbe,
pozive za dopolnitev vlog in opravljajo preglede predložene
dokumentacije, da bi lahko postopke čim hitreje končali, ko
bodo izredni ukrepi preklicani.
»Poslovanje je omejeno na fizično in na elektronsko pošto,
odgovarjamo tudi na telefonske klice, dajemo informacije,
kolikor v trenutnih razmerah lahko,« pa so povedali na upravni
enoti Ljubljana in pojasnili, da bodo uradnikom po pridobitvi
ustrezne informacijske opreme omogočili tudi delo od doma,
kjer bodo lahko reševali zadeve. »Vendar zaradi trenutnih
razmer vročanje gradbenih dovoljenj ne bo možno. Imeli jih
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

bomo pripravljene za takojšnjo odpremo, ko bo mogoče.«

Največje težave so nepopolne vloge in stranke
v postopku
Vseh procesnih dejanj v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj
zaradi ukrepov zoper boj s koronavirusom vseeno ne bo
mogoče izvajati. Ena izmed težav so po besedah Srečka Đurova
nepopolne vloge. »V primeru nepopolne dokumentacije je
treba investitorja pozvati, da jo v odrejenem roku ustrezno
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dopolni, vendar v času epidemije od sprejetja interventnega
zakona roki ne bodo tekli,« je dejal Đurov.
Druga težava so stranke v postopku, ki jim je treba omogočiti,
da priglasijo udeležbo v postopku izdaje gradbenega
dovoljenja, ter jih seznaniti s projektno dokumentacijo. Tudi
tukaj roki ne tečejo, strankam pa v teh razmerah tudi ni možno
omogočiti vpogleda v dokumentacijo pri organu. Prav tako ni
mogoče razpisovati ustnih obravnav in terenskih ogledov ter
tehničnih pregledov objektov.
»Zato določenih zadev zaradi predpisanih postopkov sploh ni
mogoče končati,« je povedal Đurov. Na upravni enoti Ljubljana
pa so dodali, da se bodo lahko zaključevala samo tista gradbena
dovoljenja, ki ne zahtevajo javnih obravnav in kjer so vloge že
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popolne.
Vloge za izdajo gradbenega dovoljenja lahko trenutno vložite
samo elektronsko ali prek navadne pošte, osebno na okencu
upravnih enot pa jih ni mogoče oddati.

Več iz teme:
gradbena dovoljenja >
Zbornica gradbeništva... >

gradbeništvo >
GZS >

Jernej Vrtovec >
Marko Lukić >

Lumar >

Marles >
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Damian Merlak o karanteni, ukrepih, turizmu, borzi,
kriptu, nepremičninah in še čem
Preverili smo, kje in kako karanteno preživlja s 103 milijoni evrov vrednim premoženjem
najbogatejši slovenski milenijec Damian Merlak, pa tudi, ali in kje se zdaj splača investirati denar.
V nadaljevanju:
Damian Merlak je odgovarjal na spodnja vprašanja:
Kje in kako preživljate karanteno?
Še tik preden je bila razglašena pandemija, ste precej potovali. Zdaj je gibanje omejeno. Kako to
vpliva na vaš posel?
Ste morda morali opraviti test na koronavirus?
Ali spremljate ukrepe slovenske vlade za zajezitev posledic epidemije Covid-19 na gospodarstvo
?
Koliko zaposlenih imate v vaših podjetjih? Ali ste/boste odpuščali/poslali koga na čakanje/
zniževali plače?
Kako bo koronakriza vplivala na vaš posel in denar? Razdeliva jih po segmentih.
TURIZEM
Kupili ste 4 hotele v Bohinju za 8,4 milijone evrov. Kakšna so vaša pričakovanja glede turistične
sezone?
Prenovili ste en hotel – Aparthotel Triglav. Kako gre prenova ostalih hotelov?
NEPREMIČNINE
Nedavno ste kupili stanovanje v Dubaju in razmišljali o selitvi tja. Kako je zdaj s tem?
Podrobno spremljate tudi nepremičninski trg doma in v tujini. Kakšen vpliv bo po vašem mnenju
imela koronakriza na ta trg?
PODJETNIŠTVO
Ste 51-odstotni lastnik podjetja NGen, ki proizvaja Tesline baterijske hranilnike. Kako bo
koronavirus vplival na ta segment? Napovedano je bilo postavitev 50 baterij v gospodinjstvih. Bo
to zdaj realizirano?
Omenja se, da ste eden od potencialnih kupcev za nakup IT od GoOpti. Drži?
Ali razmišljate ali se dogovarjate še o kakšnem nakupu/prevzemu/sodelovanju?
KRIPTO
Ste lastnik kriptoborze Tokens. Kako aktivni so trgovalci prek te platforme zdaj, ko je nihanje tudi
na kriptotrgu precejšnje?
Bitcoin je januarja praznoval 11 obletnico in ostaja dominantna kriptovaluta. Še ne dolgo nazaj
smo poslušali, da bodo kriptovalute, z bitcoinom na čelu, postale novi ohranjevalec vrednosti v
težkih časih in se s tem postavile ob bok zlatu, japonskemu jenu in švicarskemu franku. Zdaj
vidimo, da temu ni tako. Kaj menite o tem?
Je zdaj priložnost za nakupe kriptovalut? Katerih? Katere ste vi kupovali?
Kako bo na vrednost bitcoina (in drugih kriptovalut) vplivala napovedana razpolovitev nagrade za
rudarjenje (predvidoma 12. maja)?
BORZA
Precej ste dejavni tudi na borzi. Kako uspešni ste bili pri upravljanju skozi to krizo? Za koliko je
upadla vrednost vašega portfelja?
Kje na borznem ciklu se nahajamo? Za koliko se lahko tečaji še popravijo navzdol?
Kje vidite ta hip priložnosti? V katere delnice konkretno se zdaj splača investirati?
Pred časom ste dejali, da vam robot, ki ste ga sami sprogramirali, pomaga pri trgovanju. Kako se
vam je to obneslo v teh kriznih časih?
Trgujete tudi z izvedenimi finančnimi instrumenti. Lahko opišete eno od strategij, ki se vam je
dobro obnesla?
Najboljše karierne priložnosti doma in v tujini ter veliko uporabnih kadrovskih nasvetov .
Omogočite si dostop do vseh vsebin!
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Naročnina brez vezave – odpoved kadarkoli
Plačilo prek spleta – dostop takoj
Prihranite 110 EUR z letno naročnino
Finance kjerkoli in kadarkoli - brezplačna mobilna aplikacija
Bodite na tekočem! Uporabite Fokus – vaš osebni kliping
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Vrtovec za pospešeno
izvajanje infrastrukturnih
projektov
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Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. - Foto: Primož Lavre
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Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se ob bolj praznih cestah in
železnicah zaradi vpliva novega koronavirusa zavzema za pospešeno
obnovo in izvajanje že sprejetih investicij. "To je velika priložnost, da
se pospeši dela oz. za dela brez prometnih zamaškov," je povedal na
današnji novinarski konferenci.
Vrtovec je spomnil na številne sprejete ukrepe, a ocenil, da so "nujno potrebni,
če želimo učinkovito zajeziti širjenje koronavirusa". Ta čas pa je po njegovem tudi
priložnost za pospešitev infrastrukturnih projektov, ki tečejo.
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"S predsednikom uprave Darsa Tomažem Vidicem sva se strinjala, da se
gradbena dela pospeši," je dejal Vrtovec in dodal, da Dars dela in je zadnji konec
tedna opravljal dela na ljubljanski severni obvoznici proti Gorenjski. Priporočilo o
delih velja tudi za DRI in ostale projekte, kjer so gradbinci že izbrani.

Na ministrstvu ob tem razmišljajo o obdobju, ko bodo omejevalni ukrepi
postopoma nehali veljati oz. ko bo, kot je dejal Vrtovec, "treba zavihati rokave in
zagnati gospodarstvo". Ob mirovanju javnega potniškega prometa se je izkazalo,
kako je pomemben za delovanje države. "Zato bodo investicije kot temeljno
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vodilo modernizacije javnega potniškega prometa nujne," je poudaril.

Po njegovem bo treba odpraviti ozka administrativna grla, o čemer sta že
razpravljala z okoljskim ministrom Andrejem Vizjakom. Pozval je, naj gradbinci ob
upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov nadaljujejo dela. To pa zato, ker je
gradbeništvo panoga, ki zaradi narave projektov okreva zelo počasi in ker ima
multiplikativen učinek na ostale dejavnosti in s tem na delovna mesta, je pojasnil.

Zato bodo na ministrstvu vladi predlagali ohranitev obstoječih projektov in
povečanje obsega investicijskega vzdrževanja v cestno in železniško
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infrastrukturo, ki so bili pred izbruhom epidemije načrtovani v proračunih za letos
in za prihodnje leto. Velja razmisliti tudi o podaljšanju vmesnih in končnih rokov,
ki jih imajo izvajalci del in ki jih zaradi vplivov koronavirusa ne morejo spoštovati,
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je še dodal.
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Bo koronavirus pomagal popraviti luknjaste ceste?
UREDNIŠTVO • 6 ur

NAZADNJE POSODOBLJENO: 6 ur
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Minister je pozval gradbince, da ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov nadaljujejo dela.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se ob bolj praznih cestah in železnicah zaradi vpliva novega koronavirusa
zavzema za pospešeno obnovo in izvajanje že sprejetih investicij. “To je velika priložnost, da se pospeši dela oz. za
dela brez prometnih zamaškov,” je povedal na današnji novinarski konferenci.

Vrtovec je spomnil na številne sprejete ukrepe, a ocenil, da so “nujno potrebni, če želimo učinkovito
zajeziti širjenje koronavirusa”. Ta čas pa je po njegovem tudi priložnost za pospešitev infrastrukturnih
projektov, ki tečejo.

Povečan obseg vzdrževanja cest in železnice
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Zato bodo na ministrstvu vladi predlagali ohranitev obstoječih projektov in povečanje obsega investicijskega
vzdrževanja v cestno in železniško infrastrukturo, ki so bili pred izbruhom epidemije načrtovani v proračunih za letos in
za prihodnje leto. Velja razmisliti tudi o podaljšanju vmesnih in končnih rokov, ki jih imajo izvajalci del in ki jih zaradi
vplivov koronavirusa ne morejo spoštovati, je še dodal.

Pospešitev gradbenih del
“S predsednikom uprave Darsa Tomažem Vidicem sva se strinjala, da se gradbena dela pospeši,” je dejal Vrtovec in
dodal, da Dars dela in je zadnji konec tedna opravljal dela na ljubljanski severni obvoznici proti Gorenjski. Priporočilo o
delih velja tudi za DRI in ostale projekte, kjer so gradbinci že izbrani.
Na ministrstvu ob tem razmišljajo o obdobju, ko bodo omejevalni ukrepi postopoma nehali veljati oz. ko bo, kot je dejal
Vrtovec, “treba zavihati rokave in zagnati gospodarstvo”. Ob mirovanju javnega potniškega prometa se je izkazalo,
kako je pomemben za delovanje države. “Zato bodo investicije kot temeljno vodilo modernizacije javnega potniškega
prometa nujne,” je poudaril.

Gradbinci nadaljujejo z delom
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Po njegovem bo treba odpraviti ozka administrativna grla, o čemer sta že razpravljala z okoljskim ministrom Andrejem
Vizjakom. Pozval je, naj gradbinci ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov nadaljujejo dela. To pa zato, ker je
gradbeništvo panoga, ki zaradi narave projektov okreva zelo počasi in ker ima multiplikativen učinek na ostale
dejavnosti in s tem na delovna mesta, je pojasnil.
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Koronika dneva

Slovenci v državah EU
naj se ne vračajo domov
Zunanji minister Anže Logarje

Vež kot 700.000 potrjenih
okužb s koronavirusom
Po vsem svetuje bilo včeraj do
10. ure potrjenih

715.204 primerov

okužbe z novim koronavirusom,
umrlo je 33.568

ljudi. V ZDA so

potrdili 143.025 primerov okužbe in

2514 smrti zaradi covida-19, v Italiji
pa 97.689 primerov in 10.779 mrtvih,
kar je največ na svetu. Na Kitajskem,
kjer je virus izbruhnil decembra lani,

včeraj pozval slovenske državljane,
so v državah članicah EU in imajo
normalne možnosti za življenje, naj

ki

se ne vračajo domov.

V prihodnje bo

namreč vračanje v domovino
bistveno težje. Ob tem je zunanje
ministrstvo v koronapaket dodalo
posebno določilo, s katerim se
podaljšujejo dovoljenja za bivanje
tujih državljanov v Sloveniji.

W

nJl

81.470 primerov
okužbe in 3304 smrti.
so doslej potrdili

llUn
Predsednik Belorusije

priporoča vodko in savno
V domovih»utaroj{e
okuženih 109 oskrbovancev

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

in 24 zaposlenih

Beloruski predsednik Aleksander
Lukašenko še naprej preseneča s
svojimi izjavami. »Tako kot je treba
vsak

domovih za starejše po vsej
Sloveniji je po doslej znanih podatkih
z novim koronavirusom okuženih
V

dan spiti od 40

do

50

mililitrov

vodke, je za boj proti virusu dobro

dvakrat ali trikrat na teden obiskati
savno,« je dejal Lukašenko.

109 oskrbovancev in 24 zaposlenih.
V združenju Srebrna nit opozarjajo,
da domovi ne smejo in ne morejo
postati bolnišnice, ker za to niti

Koronameter

nimajo ustreznih pogojev.

30. 3.
URADNi

potrjenih

okužb
Vrtovec za pospešeno izvajan-

je infrastrukturnih projektov

2020 do

PODATKI

f
4e-y.

14.00

NIJZ. Ukom

opravljenih

\

testov

p

756

21.349

þ

Minister za infrastrukturo Jernej
Vrtovec se zavzema za pospešeno
obnovo in izvajanje že sprejetih
investicij v cestno in železniško
infrastrukturo. »To je velika
priložnost, da se pospešijo dela,« je
včeraj povedal Vrtovec

in gradbince

na intenzivni

negi

28

hospitaliziranih

umrlih

liš

n

klicni center za informacije
080 1404

o novem koronmirusu

pozval, naj ob upoštevanju vseh
zaščitnih ukrepov nadaljujejo dela.
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Predlog zakona
o ukrepih
objavljen: Kaj
točno piše v
njem

Pi.K.
30. marec 2020
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Zakon bo sprejet najverjetneje že v sredo.

Zakon bo v državnem zboru
obravnavan po hitrem postopku.
Gospodarstvo pričakuje še nove
ukrepe.
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Vlada je včeraj sprejela predlog t.i. protikorona zakona in
ga bo nujnem postopku poslala v obravnavo državenemu
zboru. Ta bi zakon lahko potrdil v sredo, ko ga bo
obravnaval. Povzeli smo besedilo dokumenta
objavljenega na vladni spletni strani. Skupna vrednost
ukrepov je tri milijarde evrov. Vlada pa že pripravlja tretji
sklop ukrepov. Svet kapitala v sodelovanju z Ekonomsko
fakulteto jutri pripravlja webinar, kjer bosta dr. Marko Jaklič
in dr. Žiga Turk komentirala sprejete ukrepe.
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Poglejmo, kaj je vlada zapisala v predlogu zakona.
Samozaposleni
Samozaposleni, ki se bodo v posebni elektronski aplikaciji
izrekli za prizadete zaradi krize, bodo za mesec marec
prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v
primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 25
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odstotkov, za april in maj 2020 bodo prejeli po 700 evrov,
če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem
februarjem 2020 za vsaj 50 odstotkov. Hkrati bo država
krila tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost.
Upravičenci bodo upravičenost do tega dohodka dokazali z
izjavo, ki jo bodo prek e-davkov predložili Finančni upravi
RS (Furs). Upravičencu, ki bo vložil izjavo do 18. aprila za
mesec marec, bo Furs mesečni temeljni dohodek nakazal
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25. aprila.
Upravičenec, ki bo vložil izjavo od 19. do 30. aprila za
marec in/ali april, bo nakazilo prejel do 10. maja. Tisti, ki bo
vložil izjavo od 1. do 31. maja za katerega koli od treh
mesecev ali vse mesece skupaj, pa bo nakazilo lahko
pričakoval 10. junija.
Vračilo pomoči
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Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo
prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20
odstotkov glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem
polletju 2020 niso dosegli več kot 20 odstotne rasti
prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da
ta pogoj pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti
celotno pomoč
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PREBERITE TUDI
Cel svet stoji, gradbinci pa se držijo rokov
Webinar dr. Jakliča in dr. Turka: Kaj lahko
pričakujemo od države sedaj in po
koronaotoplitvi
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Država bo jamčila za odplačilo kreditnih obveznosti
samostojnih podjetnikov, ki opravljajo dejavnost, za katero
je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se ta
začasno prepove, v višini 50 odstotkov zneska dvanajstih
odloženih obrokov kreditov.
Študentje
Pomoč je namenjena tudi vsem rednim študentom s
prebivališčem v naši državi, in sicer v višini enkratnega
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kriznega dodatka v višini 150 evrov, ki se izplača do 30.
aprila 2020.
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Pivk Mavric Tudi velike družine bodo upravičene do
enkratnega zneska pomoči.

Velike družine
Družinam s tremi otroki predlog zakona namenja dodatek v
višini 100 evrov, družinam s štirimi ali več otroki pa 200
evrov višji dodatek, poleg dodatka, ki ga že prejemajo.
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Upokojenci
Prejemniki najnižjih pokojnin imajo pravico do izplačila
enkratnega solidarnostnega dodatka. Dodatek se bo
izplačal v treh različnih višinah: 300 evrov za pokojnine do
višine 500 evrov, 230 evrov za pokojnine od višine 501
evrov do višine 600 evrov in 130 evrov za pokojnine od
višine 601 evrov do višine 700 evrov. Prejemek se ne bo
všteval v dohodek za ugotavljanje upravičenosti do pravic
iz javnih sredstev po zakonu, ki ureja socialno varstvene

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

prejemke, saj je osnovni namen dodatka izboljšanje
socialnega položaja upravičencev. Prav tako od prejetega
solidarnostnega dodatka ne bo potrebno plačati dohodnine
in prispevka za zdravstveno zavarovanje, dodatek pa tudi
ne bo predmet davčne izvršbe.
Socialno ogroženi
Do enkratnega dodatka v višini 150 evrov so upravičeni
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tudi prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega
dodatka.
Vsi, ki so izgubili delo zaradi epidemije, bodo do socialne
pomoči upravičeni od prvega dne.
Tisti, ki delajo
Do zneska v višini 200 evrov bodo lahko upravičeni
zaposleni v zasebnem sektorju, ki imajo osnovno bruto
plačo nižjo od trikratnika slovenske bruto minimalne plače
in so zaradi opravljanja svojega dela v času epidemije

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

nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje
oziroma so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja
epidemije. Sredstva za financiranje novega dodatka v
zasebnem sektorju bo zagotovil delodajalec iz sredstev
oprostitve plačila prispevka za pokojninsko zavarovanje.
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Šuligoj Boris Vsem delodajalcem prizadetim zaradi
koronavirusa bo vlada krile prispevke in nadomestilo za
delavce, na čakanju. Prispevke bo krila tudi za tiste
zaposlene, ki še vedno delajo.

Podjetja
Vsa podjetja bodo upravičena do povračila celotnega
nadomestila plače delavcem, ki jim začasno ne morejo
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zagotavljati dela ter povračila nadomestila plače delavcem,
ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile, ter oprostitve
plačila prispevkov za te delavce.
Vračilo pomoči
Do pomoči so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po
njihovi oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več
kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem
polletju 2020 ne bododosegli več kot 20% rast prihodkov

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

glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj
pomoči ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bo
dosežen, bo moral upravičenec naknadno vrniti celotno
pomoč iz prvega odstavka tega člena.
Delodajalec lahko napoti posameznega delavca na
začasno čakanje na delo najdlje do 31. maja 2020.
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Deležna bodo tudi oprostitve plačila obrokov predhodne
akontacije dohodnine oziroma akontacije dohodnine in
akontacije davka od dohodkov pravnih oseb.
Za dolžnike kreditnih ali drugih obveznosti, sklenjene na
podlagi zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb in zadrug v težavah, se odobri odlog
plačila obveznosti iz kreditne ali druge pogodbe za 12
mesecev.
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Tudi za kreditojemalce, ki najemajo kredit pri slovenskem
podjetniškem skladu ali regionalnem razvojnem skladu iz
Ribnice, lahko velja odlog plačila za 12 mesecev,
predvideva predlagana rešitev.
Kadar je upnik javni organ, se plačilni rok lahko podaljša
za 60 dni. Navedeni rok v veljavi ostane še eno leto po
razglasitvi konca epidemije.
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Državna namenja poroštva za posojila najeta pri
slovenskih bankah. Država bo jamčila za odplačilo
kreditnih obveznosti primeru kreditojemalcev, ki opravljajo
dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim
odlokom določeno, da se opravljanje storitve oziroma
prodaja blaga zaradi epidemije virusa začasno prepove, v
višini 50 oedstotkov zneska dvanajstih odloženih obrokov
kreditov, ki bi zapadli v tem obdobju.
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V primeru vseh ostalih kreditojemalcev pa višina poroštva
dosega 25 odstotkov zneska dvanajstih odloženih
mesečnih obrokov kreditov, ki bi zapadli v obdobju, za
katerega je bil dogovorjen odlog.
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Pojbič Jože Vlada je kmetom namenila podobne ukrepe kot
samozaposlenim.

Kmetje
Upravičeni bodod do mesečnega temeljnega dohodka, po
istem ključu kot samozaposleni.
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Tisti, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani, bofo za
čas nezmožnosti dela zaradi bolezni covid-19, dobili
pomoč v višini 80 odstotkov minimalne plače.
Znižuje se tudi katastrski dohodek, in sicer se za leto 2020
davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov za
pridelavo na zemljiščih določi v višini 50 odstotkov
katastrskega dohodka, kot je ugotovljen po predpisih o
ugotavljanju katastrskega dohodka na dan 30. junija 2020.
Davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov za
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pridelavo v panjih pa se določi v višini 35 odstotkov
pavšalne ocene dohodka na panj.
Zmanjšanje davčne osnova zavezancem za dohodnino od
dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti, ki se jim dohodek ugotavlja na podlagi
pavšalne davčne osnove (katastrskega dohodka in
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pavšalne ocene dohodka na čebelji panj).

ODZIV GOSPODARSTVA: Zdaj smo priklopljeni na
respirator
V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so
zadovoljni, da vlada v prvem paketu ukrepov ni
pozabila na mala in mikro podjetja ter na
samozaposlene. "Od kondicije gospodarstva po
koncu epidemije je odvisno, kako hitro bomo naša
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življenja spravili nazaj v neke normalne okvirje," je
v sporočilu za javnost poudaril predsednik OZS
Branko Meh, ki poziva vse državljane, naj po koncu
epidemije pomagajo spodbuditi slovensko
gospodarstvo in kupujejo slovenske storitve ter
proizvode.
V Klubu slovenskih podjetnikov (SBC) menijo, da
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vladni ukrepi omogočajo preživetje podjetij v
najtežjem obdobju epidemije in hkrati ohranitev
delovnih mest, razbremenjujejo podjetja in
ohranjajo socialno varnost. "Slovenija tako zelo
hitro sledi podobnim ukrepom drugih držav, ki
sprejemajo podobne ukrepe za čas, ko se je
gospodarstvo drastično upočasnilo," so zapisali v
sporočilu za javnost.
Gospodarstvo v drugem koraku od vlade pričakuje,
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da bo reševala tudi likvidnost podjetij. V OZS so
med ukrepi, ki bi morali slediti, navedli dogovor z
občinami za zmanjšanje nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, znižanje komunalnih
prispevkov in subvencioniranje najemnin za
poslovne prostore. Še naprej pa si želijo, da bi tudi
za lizing hiše veljal enak ukrep kot za banke, to je
preložitev obveznosti za eno leto.
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V SBC menijo, da je za ohranitev vitalnosti podjetij
nujno posebno pozornost nameniti panogam, ki
bodo na daljši rok najbolj prizadete - turizem s
celotno dobaviteljsko verigo, vrsta storitvenih
panog, deli logistike, deli proizvodnih panog,
tehnična trgovina, projektiranje in gradbeništvo
zaradi pričakovanega upada investicij ...
Pričakujejo tudi pripravo operativnih zdravstvenih

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

protokolov za delovanje gospodarstva po ublažitvi
epidemije.
"Z zdajšnjim prvim valom ukrepov bodo najbolj
prizadeta podjetja priklopljena na respiratorje,
drugim pa bomo pomagali z blažjimi zdravili. Zdaj
se moramo dodatno pripraviti na izhod iz krize:
zagotoviti likvidnostne in operativne zaščitne
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pogoje, da bodo prebivalci Slovenije po
normalizaciji razmer zdravstveno zaščiteni, čim
prej in v čim večjem številu lahko spet zasedli
svoja delovna mesta. Četudi nevarnost zaradi
koronavirus še ne bo povsem minila. To bo
pomembna naloga vseh treh deležnikov: države,

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

podjetij in zaposlenih," so še zapisali v SBC.
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Vrtovec: To je čas za dela na cestah, železnicah in drugi
infrastrukturi
Ukrepi ministrstva za infrastrukturo
Al. Ma., T. K. B.| 30. marec 2020 ob 13:00
Ljubljana - MMC RTV SLO

Minister Jernej Vrtovec. Foto: MMC RTV SLO

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je napovedal pospešitev del na cestah, železnicah
in drugi infrastrukturi. Vlaganja imajo večstranske učinke, pa še zamaškom se bomo
izognili, je napovedal.
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je na novinarski konferenci na daljavo pojasnil, da je
ministrstvo za zajezitev epidemije koronavirusa sprejelo številne ukrepe, prepoved javnega potniškega
prometa, letalskega prometa, opravljanja vozniških izpitov in tako naprej. Vse skupaj so v nedeljo
podaljšali za 14 dni.
"Šele zdaj, ko ni javnega potniškega prometa, vidimo, kako pomemben je za delovanje države," zato bo v
prihodnje treba vlagati vanj, je opozoril in dodal, da je treba odpraviti tudi ozka administrativna grla v
gospodarstvu, o čemer sta govorila tudi z ministrom za okolje Andrejem Vizjakom in se strinjala, da je
treba nujne infrastrukturne projekte čim prej nadaljevati.
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Pospeševanje del in naložb
Ob tem je Vrtovec pozval gradbena podjetja, da – ob upoštevanju varnostnih ukrepov – nadaljujejo delo
na gradbiščih. Spomnil je na večstranske učinke gradbeništva na gospodarstvo. Zato bodo na ministrstvu
predlagali ukrepe za čimprejšnji zagon naložb, sploh za tiste projekte gradnje cestne in železniške
infrastrukture, ki so bili predvideni za letos.
"Treba je iti nasproti gradbeništvu, dodatnim naložbenim delom. Razmisliti moramo o tem, kaj nas čaka
jutri in pojutrišnjem, da lahko zagotovimo dodatna delovna mesta in gospodarski preboj Republike
Slovenije."
Priporočilo o delih velja tudi za DRI in druge projekte, kjer so gradbinci že izbrani.
Na novinarsko vprašanje, ali bi veljalo zaradi praznih cest razmisliti o pospešitvi gradbenih del, je
minister odgovoril pritrdilno. "Ne le razmisliti, to bo treba narediti. O tem sem se že pogovarjal s
predsednikom uprave Darsa in strinjala sva se, da se ta gradbena dela pospešijo," je pojasnil Vrtovec.
Spomnil je, da je Dars ta konec tedna opravljal dela preplastitve cestišča severne ljubljanske
obvoznice: "Drži, zdaj so ceste prazne, zato je to velika priložnost, da se z deli pohiti."
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O zapori avtocest – za zdaj – ne razmišljajo
Ali vlada ob omejitvi gibanja na občine razmišlja o zapori avtocest, so mediji nadalje povprašali
ministra. "Ministrstvo o tem ne razmišlja, ampak kot je včeraj dejal minister za notranje zadeve Hojs: treba
je uporabljati zdravo kmečko pamet, ko sprejemamo te ukrepe," odgovarja Vrtovec in poudarja, da je
odgovornost posameznikov, da se ukrepov držijo, "sicer bo vlada prisiljena v še strožje ukrepe".
Obvestilo uredništva:
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Zaradi številnih komentarjev in zagotavljanja čim višjih standardov razprave pod članki o novem koronavirusu
smo se odločili, da komentiranje na portalu rtvslo.si omogočimo pod omejenim številom novic. Svoje mnenje o
dogajanju v povezavi z novim koronavirusom lahko ob spoštovanju forumskih pravil MMC RTV SLO izrazite v
komentarjih tukaj.
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Minister poziva gradbena podjetja: "Zdaj je priložnost, da se dela
opravijo"
1

Deli na:

30. Mar 2020,
13:08

Facebook
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Twitter

Ker je te dni na cestah in avtocestah po Sloveniji manj prometa, minister za
infrastrukturo Jernej Vrtovec priporoča, da je "zdaj priložnost za dela".
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Fotografija je arhivska

Vrtovec je meni, da je ta čas priložnost za pospešitev infrastrukturnih projektov, ki tečejo.
"S predsednikom uprave Darsa Tomažem Vidicem sva se strinjala, da se gradbena dela pospeši," je
dejal Vrtovec in dodal, da Dars dela in je zadnji konec tedna opravljal dela na ljubljanski severni
obvoznici proti Gorenjski. Priporočilo o delih velja tudi za DRI in ostale projekte, kjer so gradbinci že
izbrani.
Na ministrstvu ob tem razmišljajo o obdobju, ko bodo omejevalni ukrepi postopoma nehali veljati oz.
ko bo, kot je dejal Vrtovec, "treba zavihati rokave in zagnati gospodarstvo". Ob mirovanju javnega
potniškega prometa se je izkazalo, kako je pomemben za delovanje države. "Zato bodo investicije
kot temeljno vodilo modernizacije javnega potniškega prometa nujne," je poudaril.
Ozka administrativna grla
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Po njegovem bo treba odpraviti ozka administrativna grla, o čemer sta že razpravljala z okoljskim
ministrom Andrejem Vizjakom. Pozval je, naj gradbinci ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov
nadaljujejo dela. To pa zato, ker je gradbeništvo panoga, ki zaradi narave projektov okreva zelo
počasi in ker ima multiplikativen učinek na ostale dejavnosti in s tem na delovna mesta, je pojasnil.
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Zato bodo na ministrstvu vladi predlagali ohranitev obstoječih projektov in povečanje obsega
investicijskega vzdrževanja v cestno in železniško infrastrukturo, ki so bili pred izbruhom epidemije
načrtovani v proračunih za letos in za prihodnje leto. Velja razmisliti tudi o podaljšanju vmesnih in
končnih rokov, ki jih imajo izvajalci del in ki jih zaradi vplivov koronavirusa ne morejo spoštovati, je
še dodal.
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Slovenska gospodarska
klima se je marca precej
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poslabšala
Upadle so vrednosti kazalnikov

v prav vseh panogah, ki

so večinoma tudi pod dolgoletnim povprečjern, razen pri
gradbeništvu - slabše je tudi zaupanje potrošnikov
ALBINA KENDA
alblna.kenda@finance.si

Gospodarska klima se je

marca, po pričakovanjih,
upad za-

precej poslabšala,

upanja pa je bilo zaznati v
vseh gospodarskih pano-
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skega statističnega

urada.

Kakojebilo po panogah? Povejmo, da vrednosti kazalnikov sicer izražajo ravnotežje iz anke-

tnih odgovorov, ali torej med
vsemi odgovori v deležu prevladujejo pozitivni (plus vrednosti
kazalnika) ali negativni odgovori (minus

vrednosti

kazalnika).

Predelovalne dejavnosti:
vrednost kazalnika zaupanja
v predelovalnih dejavnostih je
marca letos
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slabša pa je bila tudi od dolgoletnega povprečja, ki znaša osem
odstotnih točk. Pri tem so slovenski statistiki zaznali, da sta
se poslabšala kazalnika priča-

kovana proizvodnja ter zaloge
končnih izdelkov, je bil pa višji
kazalnik skupna naročila.
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ca vrednost kazalnika zdrsnila

ca dosegel vrednost šest odsto-

na osem odstotnih točk. To po-

Gradbeništvo: kazalnik za-

tnih točk, kar je odstotno točko
ter 11 odsto-

meni, daje marca letos ta vred-

manj kot februarja

glede na februar nižja za 25
odstotnih točk, glede na lanski
marec za 17 odstotnih točk, nižja

tnih

nost

pa

je tudi od dolgoletnega pov-

prečja, in sicer za pet odstotnih

točk.

Kot sporočajo s Sursa, sta

mar-

točk manj

kot marca

lani.

Glede na dolgoletno povprečje
pa je marčna vrednost kazalnika
zaupanja vgradbeništvu višja, in

sicer za
vedbah

18

odstotnih točk.

Sursa so se

Po na-

znižale vred-

se zlasti poslabšali vrednosti ka-

nosti

zalnikov obseg zalog

je pa zvišala večina vrednosti ka-

(za 35 in 32

ter

odstotnih

prodaja

točk). Ka-

zalniki pričakovanj in stanj so se
poslabšali, izjema je bil kazalnik

kazalnikov pričakovanj, se

zalnikov stanj

-

izjema sta kazal-

nika cene ter zagotovljeno delo,

ki

sta se znižala.

prodajne cene, ld seje izboljšal.

Zaupanje potrošnikov: zdr-

Storitvene dejavnosti: tudi
tu so statistiki zaznali zdrs vrednosti. Marca letos je vrednost te-

snilaje tudi vrednost tega kazalnika, na -18 odstotnih točk, kar
je tri odstotne točke manj

kot
lan-

ga kazalnika dosegla osem odstotnih točk, kar je 11 odstotnih
točk manj kot februarja in 15 od-

februarja,

stotnih točk manj kot marca lani. Marčna vrednost je nižja tu-

su, je marčna vrednost najnižja

v primerjavi z

skim marcem pa kar 11 odstotnih točk. Kot so navedli pri Surpo

maju 2016.

di od dolgoletnega povprečja, in
sicer za štiri odstotne točke. Kot
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Gospodarska klima v Sloveniji
povprečje ravnotežij, v odstotnih točkah

-

sezonsko prilagojeni podatki
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Gradbeniki
opozarjajo: Izdajanje

gradbenih dovoljenj

se je povsem ustavilo
BRANKO

»Menimo, da se bo ob morebi-

ŽNIDARŠIČ

branko.znidarsic@finance.si

memneukrepanju sesula celot-

Medtem ko je minister za
infrastrukturo Jernej Vrtovec na tiskovni konferenci
gradbena podjetja pozval,

na gradbena panoga, kar se bo
izrazilo najpozneje takrat, ko se
bo kriza polegla in se bodo raz-

boj s koronavirusom vseeno

mere normalizirale.«

ne bo mogoče izvajati. Ena

jejo dela,

ukrepov nadalju-

Zbornica

ništva in industrije
benega

materiala

gradbegrad-

pri

GZS

opozarja, da so se postopki
za izdajo gradbenih dovoljenj na vseh upravnih eno-

tah

tako rekoč ustavili, kar

dovoljenja ne sodijo med

»V primeru nepopolne

najnujnejše zadeve

mentacije je treba investitorja

Kako je z izdajanjem gradbe-

pozvati, dajo v odrejenem ro-

dovoljenj, kjer ne bodo

nih dovoljenj,

ku ustrezno dopolni, vendar v
času epidemije od sprejetja in-

potrebne javne obrav-

mali na ljubljanski in mariborski upravni enoti. Na obeh so
povedali, da je izvajanje na-

terventnega zakona roki ne bo-

log omejeno na najnujnejše zadeve, kamor izdajanje grad-

aktivnost v Sloveniji
krizo in po njej«.

benih dovoljenj in drugih odločb v zvezi z graditvijo objek-

postopku izdaje gradbenega

Gradbinci zato državo poziva-

tov ne sodi.

projektno dokumentacijo. Tu-

izdajanje gradbenih

repe, s katerimi smo omogočili, da postopki izdaje gradbenih

kam pa v teh razmerah tudi

dovoljenj tečejo v zmanjšanem

ne morejo

obsegu naprej,« je pojasnil na-

čelnik upravne enote Maribor
Srečko Durov. Tako uslužben-

da v dokumentacijo pri organu. Prav tako ni mogoče razpisovati ustnih obravnav in te-

ci še vedno pripravljajo odloč-

renskih ogledov ter tehničnih

be, pozive za dopolnitev vlog in

pregledov objektov.

snilo že pred pandemijo.
Proizvodnja

montažnih

hiS lahko kljub veliko
naročilom obstane
»Za nas ne bo težava koronavi-

»Zato določenih zadev zaradi predpisanih postopkov

Marko Lukič, direktor
podjetja Lumar. »Čeprav ima-

bodo izredni ukrepi preklicani.

vedal

mo naročil za leto

zično in elektronsko pošto, od-

dolgo trajanje postopkov,« je
dejal

in pol,

zara-

di neizdajanja gradbenih dovoljenj ne vemo, kaj bomo delali, ko se bodo razmere po koronavirusu normalizirale. Za

»Poslovanje je omejeno na fi-

Durov.

Na upravni

eno-

ti Ljubljana pa so dodali, da se
bodo lahko zaključevala samo

govarjamo tudi na telefonske

tista gradbena dovoljenja, ki ne
zahtevajo javnih obravnav in

nas lahko to pomeni, da bomo

še dva ali tri mesece stali.«

kjer so vloge že popolne.
Vloge za izdajo gradbene-

bodo uradnikom po pridobitvi

ga dovoljenja lahko trenutno
vložite samo elektronsko ali

Podobne izkušnje imajo tu-

ustrezne informacijske opre-

prek navadne pošte, osebno na

di drugi proizvajalci montaž-

me omogočili tudi delo od do-

okencu upravnih enot pa jih ni

nih hiš.

ma, kjer bodo lahko reševali za-

mogoče oddati.

redke upravne enote se vtem času odzovejo na naša elektronska sporočila oziro-

popolne.

splohnimogoče končati, «je po-

klice, dajemo informacije, kolikorvtrenutnih razmerah lahko,« pa so povedali na upravni
enoti Ljubljana in pojasnili, da

»Le

nave in so vloge že

omogočiti vpogle-

dokumentacije, da bilahko postopke čim hitreje končali, ko

ampak birokracija in pre-

ke za izdajo gradbenih

di tukaj roki ne tečejo, stran-

opravljajo preglede predložene

rus,

končali le tiste postop-

dovoljenja, ter jih seznaniti s

»Kljub temu smo sprejeli uk-

dovoljenj, ki se je po sprejetju
nove zakonodaje zelo upoča-

pravijo, da bodo lahko

gočiti, da priglasijo udeležbo v

jo, naj poskrbi za čim bolj nemoteno
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

smo se pozani-

doku-

nem omejuje gospodarsko
med

Na upravnih enotah

Upravne enote: Gradbena

do tekli,« je dejal Durov.
Druga težava so stranke v
postopku, ki jim je treba omo-

»dodatno in po nepotreb-

•»5

izmed težav so po besedah Srečka Durova nepopolne vloge.

naj ob upoštevanju vseh

zaščitnih

v postopku

Vseh procesnih dejanj v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj zaradi ukrepov zoper

deve. »Vendar zaradi trenutnih
razmer vročanje gradbenih do-

ma nam posredujejo kakršno-

voljenj ne bo možno. Imeli jih

koli informacijo o izdaji gradbenega dovoljenja,« so odgo-

bomo pripravljene za takojšnjo
odpremo, ko bo mogoče.«

vorili v Marlesu in dodali, da
to zanje lahko pomeni tudi po-

Največje težave so

polno ustavitev proizvodnje.

nepopolne

vloge

in stranke
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Minister poziva gradbena podjetja: "Zdaj je priložnost, da se dela
opravijo"
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G.G./STA,
30. 3.
2020

Bobo

Fotografija je arhivska

Slovenija

Ker je te dni na cestah in avtocestah po Sloveniji manj prometa, minister za infrastrukturo
Jernej Vrtovec priporoča, da je "zdaj priložnost za dela".
Vrtovec je meni, da je ta čas priložnost za pospešitev infrastrukturnih projektov, ki tečejo.

88
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"S predsednikom uprave Darsa Tomažem Vidicem sva se strinjala, da se gradbena dela pospeši," je dejal Vrtovec in
dodal, da Dars dela in je zadnji konec tedna opravljal dela na ljubljanski severni obvoznici proti Gorenjski. Priporočilo o
delih velja tudi za DRI in ostale projekte, kjer so gradbinci že izbrani.
Na ministrstvu ob tem razmišljajo o obdobju, ko bodo omejevalni ukrepi postopoma nehali veljati oz. ko bo, kot je dejal
Vrtovec, "treba zavihati rokave in zagnati gospodarstvo". Ob mirovanju javnega potniškega prometa se je izkazalo, kako
je pomemben za delovanje države. "Zato bodo investicije kot temeljno vodilo modernizacije javnega potniškega prometa
nujne," je poudaril.
Ozka administrativna grla
Po njegovem bo treba odpraviti ozka administrativna grla, o čemer sta že razpravljala z okoljskim ministrom Andrejem
Vizjakom. Pozval je, naj gradbinci ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov nadaljujejo dela. To pa zato, ker je
gradbeništvo panoga, ki zaradi narave projektov okreva zelo počasi in ker ima multiplikativen učinek na ostale dejavnosti
in s tem na delovna mesta, je pojasnil.
Zato bodo na ministrstvu vladi predlagali ohranitev obstoječih projektov in povečanje obsega investicijskega vzdrževanja v
cestno in železniško infrastrukturo, ki so bili pred izbruhom epidemije načrtovani v proračunih za letos in za prihodnje leto.
Velja razmisliti tudi o podaljšanju vmesnih in končnih rokov, ki jih imajo izvajalci del in ki jih zaradi vplivov koronavirusa ne

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

morejo spoštovati, je še dodal.
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Digitalne potrebe občin
Danica Zavrl Zlebir
Škofja Loka

-

V

Škofji Loki

je potekala ena

od devetih

jf

vanje

in

gradbeništvo,

šport, kultura,

turi-

vključe-

regijskih delavnic o digitali-

zem,

zaciji občin, ki jih je po Sloveniji izvajalo jih digitalno

vanje v upravljanje. Na delavnicah so predstavili tudi
več primerov dobre prakse

inovacijsko

stičišče

v sodelovanju

s

občin Slovenije
to
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'

Med storitvami, ki bi jih lahko v večji meri digitalizirali,
so zlasti prostorsko načrto-

4PDIH
Fakulte-

in

elektrotehniko

za

iz

Skupnostjo

Ljubljani

verze

v

ter

poro

Ministrstva za

ški župan Tine Radinja, ima
občina Škofja Loka na tem
področju že nekaj izkušenj,

Uni-

s pod-

javno

delavnica v Škofji Loki pa je
da v občinah še

upravo.
Udeležence iz gorenjskih
občin je seznanila z možnostmi digitalizacije proceje bila
sov, namenjena pa
tudi raziskavi stanja in po-

priložnost,
bolje
11

~TwHWMWWMWMWIWMnfflnllflM

Regijska

1—

pametnih lokalnih

sti. Občinam so o tem razdelili tudi vprašalnike. Že

pravo

ukrepov na

pri-

področju

<|

razumejo potrebe

da že

skupno-

letos

ministrstvo

upravo

obljublja

financiranje

za

javno

razpis

za

teh projektov.

na

Dodaja tudi,

tem področju.

m

nestrpno

na razpis

treb slovenskih občin na poza

rwr

delavnica o digitalizaciji občin v Škofji Loki

dročju

digitalizacije

Kot

evropskega prostora.

je ob posvetu dejal škofjelo-

čakajo

ministrstva,

tudi

ki ga

je napovedal že predprejšnji

minister za javno upravo in
na katerega so

pripravljeni.
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Šteje vsako dejanje posameznika
V sklopu

projekta Lesni feniks so v začetku marca v Kulturnem središču Stare Žiri pripravili predavanje z naslovom Ali se teme okolja tičejo vseh nas?
namen katerega je bilo ozaveščanje javnosti o pomenu zmanjševanja količine odpadkov in ponovne uporabe materialov.

Rant

Mateja

-

Žiri

pospravljajo za

Predavanje so pripra-

vili v Razvojni agenciji
v

sodelovanju

brez meja

Ekologi

tnerji projekta
O

Sora

Društvom

z

in parLesni feniks.

aktualnih okoljskih

ki

vih,

povezani

so

podnebnimi

krožnim

izzi-

tudi

s

spremembami,

gospodarstvom in

družbo oziroma
družbo brez odpadkov je
zero

vvaste

spregovorila
Ekologov
Zgojznik.

brez

predsednica
meja

Urša

Spodbudila

je

tudi razmišljanje o vprašanjih, kaj lahko kot posamezniki naredimo za okolje,
kako prilagoditi naše aktivnosti in
tve

kje se

za planet in

skrivajo reši-
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ko so prvič pripravili akcijo
Slovenijo. A po beZgojznik
so

sedah
kmalu

Urše

smisla,

da vedno isti

ugotovili,

zato

drugimi, ki
so

se

v

za-

dnjem obdobju osredotočili
predvsem na

to,

da se

od-

da nima
ljudje

Na podnebne
najbolj

spremembe
vplivajo oskrba z

energijo,

promet,

industrij-

ski procesi ter raba

goriv v
gradbeništvu.

padki ne bi kopičili oziroma

industriji

da sploh ne bi nastajali. Med
je tudi veliko zavrhrane
kar tretjina
žene
hrane namreč konča v sme-

Do leta 2050 se bo po ocenah število ljudi povečalo na

odpadki

-

teh, pri čemer k temu

polo-

vični

delež prispevajo gospodinjstva. Velik problem
so še tekstilni izdelki, saj je
tekstilna industrija tretja
onesnaževalka na
"Količina tekstila na-

stotkov več vode in sedemdeset odstotkov več hrane. "A
ni

težava

svetu.

šnja,"

vedno več je tekstila
slabe kakovosti," je opozorila Urša Zgojznik in dodala,
da so postopki za njegovo

v prevelikem števi-

lu ljudi, saj je dovolj prostora
za

rašča,

in

devet milijard, zato bomo porabili trikrat več virov, potrebovali bomo za štirideset od-

največja

reciklažo izredno dragi, zato

ljudi.

Društvo Ekologi brez meja
je nastalo pred desetimi leti,
Očistimo

smetijo,

vse,

problem

je

potro-

je opozorila Urša Zgoj-

znik in dodala, da je danes
degradiranih že

trideset odstotkov tal, tudi takih, ki so
bila včasih najbolj rodovitna.

večji del tekstila nekje obleži

Rešitev je v trajnostnem načinu življenja, kar je ponazo-

oziroma ga sežgejo.

rila s krogom, v katerem smo

S

svojim

načinom

življenja

tako ljudje izdatno prispevamo k podnebnim sprememposledica katerih so
ekstremni vremenski pojavi.
bam,

vsi povezani

med sabo.

Da-

nes pa po njenih besedah ži-

vimo v obliki piramide, na
vrhu katere je človek kot gospodar sveta. Zato v društvu

I

J

j

Ekologi brez meja spodbujajo krožno

gospodarstvo,

ki

vključujejo tudi popravilo

in

ponovno uporabo izdelkov,
ter zero waste oziroma družbo brez odpadkov. Najpomembneje

je preprečevanje

nastajanja odpadkov
uporaba

novna

stvari,

in povsak
naredi

ki ga pri tem
posameznik, pa je po njenih
besedah pomemben, važno
korak,

je namreč začeti. Zato veliko

truda vložijo

v ozaveščanje
ljudi, da bodo razumeli, da
vsi lahko prispevamo k temu,
da se razmere izboljšajo. Vse

se začne že v gospodinjstvih,

kjer vsak dan "pridelamo"

1,3 g
kilograma odpadkov, kar po- !
meni 476 kilogramov odpad- i

kov

na

leto.

"Tudi

veliko |

majhnih korakov nas nekam
pripelje,"

je

zato

poudarila!

Urša Zgojznik.

/aShhr’

1

'

ni

Predavanje v Kulturnem središču Stare Žiri je bilo dobro

obiskano.

/ Foto:

Tanja

Urša Zgojznik

/ Foto:

Tanja

Mlinar

Mlinar
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Decentraliziran oddaljeni
vhodno-izhodni sistem CPX-AP-I
Nov vhodno-izhodni sistem (I/O) v IP65/IP67 podjetja Festo podpira

integracijo zmogljivih vhodno-izhodnih modulov in ventilskih terminalnih
vmesnikov v najpomembnejših gostiteljskih sistemih (slika 1). Zasnovan
inovativnem AP komunikacijskem sistemu CPX-AP-I in

je na Festovem

zagotavlja neprekinjeno izmenjavo podatkov od obdelovancev do oblaka
uporabnikovim potrebam (slika 2).

prilagojeno

Nekaj osnovnih značilnosti sistema CPX-AP-I (slika

•

ultralahek

•

vhodno-izhodni

-

1):

in kompakten,
link master in vhodno-izhodni

link povezo-

valniki,

ciklov do

•

kratki časi bus

•

2 kByte vhodno-izhodnih

250

•

vzporedno procesiranje podatkov

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

nje podatkov v nerealnem
teoretično

•

do 500

ps,

procesnih podatkov,

.

m

v realnem času in procesira-

času,

modulov v linijski, zvezdasti

in

drevesni

topologiji,

•

dolžina kablov

•

najboljše razmerje med ceno in performancami v kombinaciji

med moduli

z ventilskimi terminali
mi

do 50 m,

decentraliziranimi

in

vhodno-izhodni-

terminali.

Sistem CPX-AP-I

sestavljajo: bus moduli CPX-AP-I-PN-M12

»

(profi net), CPX-AP-I-PB-M12 (profi bus), CPX-AP-I-EP-M12
(EtherNet

modbus)

li CPX-AP-I-8DI

ni

IO link

vhodni

(8-kanalni

digitalni kompaktni
master),

VMPAL-AP

moduli), CPX-AP-I-4DI
(4-kanal-

(4-kanalni

analogni

(pnevmatični vmesnik VTUG)

terminalov

povezavo

do

500

enostavno

integrirati. Povezava

z

širokim naborom funkcij s programAutomation suite naredi uporabnikov sistem

brezmejno povezljiv (slika 2). Povezuje vse: od pnevmatike do
elektrike,

obdelovancev do

menjalnike orodij

ter

CPX-AP-I so primerni

za mon-

prostorom vgradnje, za strežne sisteme,

mobilne aplikacije, kjer se

zahteva

majhna

Kompatibilni so z vsemi
sistemi.

komunikacijski AP-sistem bo brez težav integriral prihodnje

ventilske terminale v uporabnikove aplikacije. Prav tako je
mogoče enostavno vključiti obstoječe ventilske terminale serij, kot
sta VTUG

ali MPA-I, z vmesnikom

Z dodanimi

Priključeni

potekata po dveh ločenih

povezovalnih kablih. To omogoča na primer oblikovanje različnih

stanja

AP na CPX-AP-I (slika

novimi funkcijami so lahko

mer preklopni števci

ciklov in

so lahko v oblak.

orodij, kot je

oblakov.

Komunikacija in napetostno napajanje

stroje z omejenim

Festove

z mrežnim serverjem in

od

Trdni, kompaktni in ultralahki
tažne

Nov

in

v standardni bus sistem. Tudi obstoječe

ventilske terminale je mogoče

skim orodjem Festo

vhodno-izhodni sistem CPX-AP-I

komercialno razpoložljivimi gostitelj skimi
modulov

IoT prehodom, enostavna integracija in parametriranje IO-lon
enot

oddaljeni

masa in je prostor vgradnje omejen.

in

(pnevmatični vmesnik MPA-L).

Sistem CPX-AP-I omogoča

ventilskih

1: Decentraliziran

Slika

I/O modu-

moduli), CPX-AP-I-4IOL

CPX-AP-I-4AI-U-I-RTD

moduli), VAEM-AP

ter

digitalni vhodni moduli), PX-AP-

(digitalni vhodno-izhodni

-I-4DI4DO

(4-kanalni

in PX-AP-I-EC-M12 (EtherCat)

enota

3).

uporabljeni kot na pri-

za nadzor napetostnih obremenitev.
To omogoča uporabo

za preventivno

inteligentnih

vzdrževanje in spremljanje

v sistemu.

Festovo programsko

orodje »Automation suite« je namenjeno

napetostnih con. Lahko ga je fleksibilno integrirati v aplikacije

za pametno inženirstvo in diagnostiko. Nastavljivi I/O moduli

katere koli

pomagajo

velikosti.

zagotavljati, da so vse aplikacije individualno optimizi-
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Poslovne tendence, Slovenija, marec 2020

Poslabšanje kazalnika zaupanja v vseh gospodarskih panogah
Kazalnik zaupanja se je poslabšal v trgovini na drobno, storitvenih dejavnostih, predelovalnih dejavnostih in nekoliko tudi v gradbeništvu.
30.3.2020 | končni podatki

DELI OBJAVO:

Barbara Čertanec
Povpraševanje po podatkih

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih nižji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila v marcu 2020 za 9 odstotnih točk nižja kot v februarju 2020, glede na marec 2019 pa nižja za 10 odstotnih
točk. Od dolgoletnega povprečja je bila vrednost kazalnika nižja za 8 odstotnih točk.
Kazalnika pričakovana proizvodnja in zaloge končnih izdelkov sta se glede na februar 2020 poslabšala (za 22 oziroma za 5 odstotne točke) in s tem tudi vplivala na nižji
kazalnik zaupanja. Kazalnik skupna naročila je bil višji (za 1 odstotno točko).
Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno nižji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila marca 2020 za 25 odstotnih točk nižja kot februarja 2020 in za 17 odstotnih točk nižja kot marca 2019 ter 5
odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja. Na znižanje tega kazalnika sta vplivala predvsem kazalnika obseg zalog in prodaja, ki sta se občutno poslabšala (za 35 in
32 odstotnih točk).
Kazalniki pričakovanj in stanj so se poslabšali, izjema je bil kazalnik prodajne cene, ki se je izboljšal.
Kazalnik zaupanja v gradbeništvu nekoliko nižji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila v marcu 2020 za 1 odstotno točko nižja kot v februarju 2020. Tudi glede na marec 2019 je bila nižja, in sicer za 11
odstotnih točk. Od dolgoletnega povprečja pa je bila za 18 odstotnih točk višja.
Vrednosti kazalnikov pričakovanj so se znižale, medtem ko se je večina vrednosti kazalnikov stanj zvišala; izjemi sta bila kazalnika cene in zagotovljeno delo (ta sta se
znižala za 1 oz. 1,9 odstotnih točk).
Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih nižji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila v marcu 2020 za 11 odstotnih točk nižja kot v februarju 2020, hkrati pa za 15 odstotnih točk nižja kot v marcu
2019. V primerjavi z dolgoletnim povprečjem je bila za 4 odstotne točke nižja.
Kazalniki pričakovanj in stanj so se poslabšali, razen kazalnika povpraševanja, ki se je izboljšal (za 5 odstotnih točk).

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

Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, marec 2020

Vir: SURS

METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja. Podatki so bili zbrani med 1. in 13. marcem 2020.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.
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Gospodarska klima, Slovenija, marec 2020

Gospodarsko razpoloženje strmo padlo
Gospodarska klima je bila marca 2020 nižja na mesečni ravni za 8,8 odstotne točke, na letni pa za 12,5 odstotne točke.
30.3.2020 | končni podatki

DELI OBJAVO:

Branka Savičić Krstevski
Povpraševanje po podatkih

Gospodarsko razpoloženje na mesečni ravni nižje
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v marcu 2020 (-3,7 odstotne točke) za 8,8 odstotne točke nižja kot v februarju 2020 (5,1 odstotne točke). Vrednost kazalnika
gospodarske klime je bila nazadnje negativna avgusta 2014 (-1,3 odstotne točke).
Na znižanje kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni so vplivali skoraj vsi kazalniki, in sicer kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 3,5 odstotne točke), v
predelovalnih dejavnostih (za 3,4 odstotne točke), v trgovini na drobno (za 1,3 odstotne točke) in kazalnik zaupanja med potrošniki (ta je bil nižji za 0,6 odstotne točke).
Kazalnik zaupanja v gradbeništvu ni imel vpliva na gospodarsko klimo.
Gospodarsko razpoloženje na letni ravni nižje
Glede na marec 2019 je bil kazalnik gospodarske klime v marcu 2020 za 12,5 odstotne točke nižji.
Na znižanje vrednosti tega kazalnika na letni ravni so vplivali vsi kazalniki zaupanja: v storitvenih dejavnostih (za 4,5 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 4,3
odstotne točke), kazalnik zaupanja med potrošniki (ta je bil nižji za 2,3 odstotne točke), kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,9 odstotne točke) in v gradbeništvu (za
0,5 odstotne točke).

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

Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–marec 2020

Vir: SURS

Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, marec 2020
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Vir: SURS

METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki so bili zbrani med 1. in 13. marcem 2020.
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Kazalnik gospodarske klime je tehtani sintezni kazalnik; sestavljajo ga kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu, storitvenih
dejavnostih in kazalnik zaupanja potrošnikov.
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

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

V raziskovanje Mnenje potrošnikov smo v januarju 2016 uvedli metodološke spremembe, ki lahko vplivajo na vrednost kazalnika gospodarske klime.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.
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INTERVJU

Katja Popovič

Ne moreš biti 24 ur

na dan zatopljen v
eno stvar
Miran Varga

Katja Popovič je 26-letna

mag. inženirka

strojništva, ki v podjetju Gorenje
Orodjarna skrbi za numerične simulacije
preoblikovanja pločevine, konstruiranje
površin za metode

simulacije in

načrtovanje orodij. Risanje in slikanje pa

jo

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

spremljata tudi v prostem času.

Kdaj ste

dobili vzgib

oziroma kaj vas je

navdihnilo

za

inženirski poklic?
Oče je strojnik, zato
delo, predvsem

govo

in vzdržuje
predmeti,

stvari.

kjer

V osnovni

šoli

slednje je ogromna

spremljala nje-

fizika

so mi bili najbolj

in matematika,

tehnični predmeti.

in

razmišljala

la gimnazijo in
prevladala

sem že od malega

meje pritegnilo to, kako popravlja

so tehnika,

kot

naravoslovni

gla tudi jaz s svojim znanjem. Prav
motivacija za naprej.

Ko

o karierni

blizu

torej

sem obiskovapoti,

je na koncu

in študij v smeri,
fakulteti za strojništvo

odločitev za lažjo zaposlitev

bo dovolj delovnih mest. Na
skupaj začelo zares, inženirski

se je vse

poklic

me je prevzelo

navdušil, področje

strojništva

zalo priložnosti,

mi jih ta poklic omogoča,

ki

in

ter

me je

Kaj

vam je

pomenila

nominacija

za inženirko

leta?

Kako

ste jo doživeli?

Zelo sem hvaležna za nominacijo, saj odraža moje
dosedanje delo in je hkrati pohvala za moje dosežke s
strani podjetja.

in spodbuda

Prav

vse nerealizirane
šenje

in

tako je to tudi ogromna motivacija
prihodnje, neizmeren motiv za še

za delo v

strast za

ideje.

Je pa

inženirski

tudi
poklic

izziv

prenesti

navdu-

na mlajše generacije

mi poka-

ter spremeniti mišljenje, da je to moški

v meni

smo

poklic. Ženske

odlične inženirke.

vzbudilo dodatno strast in radovednost. Sodelovanje
pri projektu Formula Študent, kjer sem sodelovala pri

Vas je letošnji

razvoju sistema vzmetenja in podvozja študentskega

Tako dogodek sam

dogodek Inženirka leta tudi očaral?

celoten projekt je odlično
vesela novih poznanstev,

kot tudi

dirkalnika, je prav tako pomagalo nagniti jeziček na

zasnovan. Neizmerno sem

tehtnici.

vpogleda v širok spekter inženirskih poklicev in skupno-

Ste

še mladi,

pa

vendarle

najbolj ponosni?

-

na

kateri svoj dosežek ste

ative

Ponosna sem na vsak izdelek oziroma produkt, pri katerem sem sodelovala. Ukvarjam se predvsem z rešitvami za avtomobilsko industrijo in industrijo bele tehnike

in ko vidim avtomobil

na cesti, ali

sti izjemnih inženirk, kjer si izmenjujemo ideje, znanja, se
med seboj spodbujamo in motiviramo. Tovrstne inici-

pa recimo

stroj v hiši,

najprej pomislim, da sem k njegovemu razvoju pripomo-

so odlična priložnost, da inženirski poklic

njegovih oblikah približamo širši javnosti in
mladih,

ki

se še odločajo,

v vseh

generacijam

na katero karierno pot

stopiti.

v vaših očeh naredi dobrega inženirja/inženirko?
Dober inženir oziroma inženirka ima bogato znanje s
Kaj
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področja, na katerem dela,
povezuje znanja z različnih

slednje prenese v prakso in
področij. Še pomembnejše

lastnosti pa so želja po novih znanjih, po reševanju problemov, odkrivanju novih stvari, vztrajnost, odprtost za
nove izzive in pogum lotiti se novih nalog. V mojih očeh
so pomembne lastnosti tudi sodelovanje

v ekipi, slede-

nje skupnim ciljem in prilagodljivost.

Delate v orodjarni

-

pa je vedno več novih materialov. Tako je danes v nekem
avtomobilu srednjega cenovnega razreda okoli tretjina
(35 %) vseh pločevinastih izdelkov narejenih iz visokotrdnostnih materialov, ta odstotek pa se še povečuje.
Predvsem se tu pojavlja večni boj med željo po robustnem, cenovno ugodnem in hkrati kakovostnem izdelku
ter možnostmi,

je bila ta vaša prva izbira?

Nadaljevanje dela v orodjarni je bilo logična poteza.
vam sicer predstavlja največji izziv v poslu?
Predvsem mi največji izziv predstavlja čas. Imam veliki

Kaj

idej, želim si narediti veliko stvari, slediti razvoju, novim

Je kaj, kar vam ponoči ne pusti spati?
Trudim se živeti kar se da zdravo, zato se v urah, ki mi
ostanejo po službi, poskušam odklopiti. Prosti čas mi
tako zapolnjujejo risanje, slikanje, pohodi v naravo, sem
tudi motoristka. Ne moreš biti 24 ur na dan zatopljen v
stvar, moraš se znati tudi umakniti, pogledati stvari

tehnologijam na trgu in pridobiti tudi nove kompeten-

eno

ce, a žal

z razdalje.

vse.

Upravljanje časa

jih daje tehnologija. Tehnološki
v smeri pametnih orodij, imenova-

preskoke in omogočajo popolnoma nove rešitve.

gočila počitniško delo in s tem nova znanja ter izkušnje.

za

nam

nih tudi inteligentna orodja, ki predstavljajo pomembne

Gorenje Orodjarna mi je v času študija strojništva podelila kadrovsko štipendijo, prav tako pa mi tudi omo-

ni časa

ki

napredek gre vse bolj

je umetnost v

Takrat dobiš najboljše ideje.

malem.
Kaj

je vaša službena strast?

Predvsem bi tu
učenju in po
nem

izpostavila željo po vseživljenjskem

novih izzivih, znanjih

-

ne samo na karier-

področju, temveč tudi na drugih. Svojo vedoželjnosl

in kreativnost rada izkoristim pri raziskovalnih projektih,
kjer se predvsem ukvarjamo z novimi tehnologijami,
inteligenco in na takšen način

Industrijo 4.0, umetno

optimiramo obstoječe projekte in procese.

Avtomobilska industrija je pred velikimi spremembami.
Elektrifikacija pogonov, lastništvo zamenjuje najemni
model, vse večje zahteve po personalizaciji

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

vpliva

na

-

kako vse to

delo inženirjev in orodjarjev?

Avtomobilska industrija dela velike korake na razvojpodročju: avtonomna vozila na eni in množična

nem

proizvodnja na drugi

strani, oboje pa

nju varnosti v prometu.

stremi k

povečeva-

Preoblikovanje pločevine je eden

od temeljev sodobne industrijske proizvodnje.

Danes

preoblikovanje pločevine zelo zapleten proces, ki

Kako gledate na nadaljevanje svoje kariere, kakšni so

je

zahte-

vaši načrti?

skrbno načrtovanje. Oblika in geometrija pločevinastih izdelkov postajata vse bolj kompleksni, pri tem pa

V prihodnosti se vidim kot sodelavka z veliko novimi
izkušnjami in novimi znanji. Prav tako želim izkoristiti

se višajo tudi zahteve po kakovosti izdelkov,

nove

va

v uporabi

tehnologije, reševati nove izzive na področju, kjer

sem trenutno
Rada

čim

bi

več

zaposlena, torej v avtomobilski industriji.

soustvarjala njeno prihodnost, sodelovala na

raziskovalnih projektih, predvsem

delala v

pa

okolju, ki mi bo to omogočilo, me podpiralo pri
in rasti, hkrati pa odpiralo moje možnosti, da

razvoju

pomagam

mlajšim generacijam pri določanju njihove prihodnosti

in lažjem

vstopu vanjo. Dati želim delček sebe za boljšo

prihodnost.
Kaj bi sicer počeli, če ne bi bila inženirka?
Vsekakor bi si želela soustvarjati boljšo prihodnost
za

človeštvo, pripomoči k izboljšanju človeških življenj,

ohranjanju okolja in sobivanju z naravo. Zelo rada imam
živali, zato bi razmišljala tudi o veterini.

predstavljam, da bi delala karkoli, kar

Težko pa si

me ne bi v ka-

kšnem segmentu povezalo s tehniko. V življenju me zanima toliko stvari, da je bil do sedaj vsak dan prekratek.
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Iz trajnosti v krožnost - kaj pa
snovna učinkovitost?
Za prebivalce nekega namišljenega in samotnega otoka bi bila omejenost

mag. Jure Vetršek

naravnih virov samoumevna: za zadovoljevanje svojih potreb in želja (!)
imajo na voljo le omejene količine mineralnih

in bioloških virov. Uporabi-

jo lahko le snovi, ki so že na otoku ali na njem, dobro in

razmeroma hitro

uspevajo, v ta sicer izoliran sistem prodre le energija sonca, ki napaja rast

bioloških materialov (npr. lesa) in hrane.

Tudi človeško

(fizično)

delo je v tem smislu

obnovljiv vir, ki

ga

posredno preko hrane, napaja sonce. Otočani naravne vire vzamejo
iz narave, jih uporabijo in preoblikujejo, da si zgradijo bivališča
in

infrastrukturo

ter

pridobijo druge dobrine. Prebivalci otoka

se dobro zavedajo, da morajo za preživetje s svojimi
so meje sistema očitne.

smotrno, saj

lokalnega ekosistema

Preseganje

(viri in metabolizem

viri

ravnati

nosilnih kapacitet

odpadnih snovi) in

prekomerno izkoriščanje naravnih virov bi lahko onemogočilo

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

nadaljnje življenje na otoku.

matični zaradi

ogljičnega

negativnih vplivov na podnebni sistem. Preostanek
s katerim bi globalno segrevanje

proračuna,

na 1,5 stopinje Celzija, znaša približno
povedano: za vsakega prebivalca
še pet ton izpustov

C0

2

letno,

700

omejili

giga ton. Drugače

držav, kot je

Slovenija, je na voljo

trenutna količina

pa znaša

približno

10 ton.

Spremembo lahko dosežemo v veliki meri s spreminjanjem proiin potrošniških vzorcev:

zvodnih

za približno četrtino izpustov
četrtino transport,
Takšen

otok

pa

seveda

ni povsem izmišljen, le

malo smo pozabili,

planet majhen otok z življenjem, ki potuje po nepri-

da je celoten

jaznem vesolju. Živimo in delamo v času

globalnih dobavnih in

prodajnih verig, ki jih omogoča logistika, tako da se nam

svet zdi

Lahko

dostopna in poceni energija

iz fosilnih virov

industrijsko razvitih državah je

stavbe, približno desetino oblačila, med

petino

drugimi dejavnostmi pa izstopata še rekreacija in prenova bivalnih
prostorov. V dolgoročno vzdržnem
membe še bolj

izpuste

drastične:

smislu bi morale biti spre-

C0

2

na posameznika bi morali

omejiti na približno eno tono letno, kar

pa bo

poleg sprememb v

vedenju zahtevalo tudi temeljite sistemske spremembe na področju

vse manjši, pozabljamo, pa da je omejen sistem.

med

v

na prebivalca odgovorna prehrana,

je eden

iz-

dejavnikov, ki so ključno vplivali na številnost in razpršenost

prebivalstva po Zemljinem površju. Fosilni viri postajajo proble-

brezogljičnih tehnologij.
Edina

zemeljska dobrina, ki

energija

sonca.

V tem smislu

na naš planet vstopa od zunaj, je
je sončna energija

tudi edini vir, ki

je

dolgoročno na razpolago za obstoj in zadovoljevanje potreb večine
oblik

!

-

Jure Vetršek

v Ljubljani

■

Inovacijsko

razvojni inštitut Univerze

življenja. Glede na

soočamo s

od

novih

to,

da se na našem vesoljskem

»otoku«

pomanjkanjem mnogih surovin, bomo v prihodnosti

materialov

lahko

so vse mineralne surovine

uporabljali zgolj tiste, ki »zrastejo«, ker
omejene.
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Evropski

V

reciklaže.

je količina recikliranja

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

Od 2004 se

odstotne točke, predvsem zaradi

%

3,4

snovi

je bistveno

saj

razliko

za

12

uniji trenutno kroži manj kot

večinoma s pomočjo

%

manjše

nižje kot recikliranje

povečala.

(za približno

upošteva

le

55

saj se

Kroženje
odstotkov),
in

ne zgolj odpadkov.
Za trajnost

brez izgube kakovosti
tiste

besede je potrebno

upoštevanjem vgrajene

in z

energije, ki jo rabimo

obdelave surovin,

iz

Grajeno okolje je

pri pridobivanju

katerih
v

svoji

življenjski

z energetsko

povezavi

tistih ključnih

in

snovi

energije, to je

različnih

načinih

neki izdelek.

je narejen

energije, emisij toplogrednih

rabe

kroženje

plinov

učinkovitostjo

za ~ polovico
rabe snovi, zato je v

in

principi krožnosti

in

področij, na katerih Evropska

be

v

F.U

2020

pospešujemo

in

unija poskuša doseči

Takšen proces celovite

investitorje

bolj privlačen,

obnove

ki temeljijo

obnove bo

okoljsko

gradbeništvo,

interes za krožno

in

spodbujanjem

s

na

sprejemljiv

in

procesov

stavb

in

in

spodbudili
pristopov

bodo spodbujali

uporabnike stavb k odločitvam za celovite
Tako bodo obnove usmerjene k ljudem in okoljsko

obnove stavb.
odgovorne

smislu (lokalnih)

v

urbanega

t. i.

rudarjenja

in

surovin, predvsem

bank

obnov udejanjali
na

projektu

v

preko

pristopov

primerov, kjer

praksi, bo potekal tudi

bomo krožnost

Sloveniji, saj poleg IRI

v

sodeluje največji slovenski

ali

stavb.

inženirski pogled

na vidike trajnosti, kroženja
dolgoročnega preživetja

snovi in

svoj

v

knjigi razumljivo

novi

poudarja Ronald
K

Rovers.

zmanjševanju

bistveno

porabe

prispevamo

lahko

proizvajalec izolacijskih

tudi kot

inovativne

na področju krožnosti
pa so bistveno
ličnih

katerih

in

prečimo

izziv,

med

tehnologije

in

spremembe

naših

kontekst

razvojnega

gradbeništvu

Z

in

drugih področjih

na

intenzivno

sodelovanje

raziskovalno-razvojnimi
gospodarstvom

k oblikovanju
prispeva

energetski

vsakodnevnih

tudi

sistemi

odtisa bodo

takšnih

IRI

projekte uvaja IRI

in

pa so

s

-

k

prispevale tudi

in

tehnolo-

vsebin, ki jih v

k ljudem

med ljudmi

navade

skupaj

Umestitev razvoja

UL. Z uporabo

pristopa je interakcija

v

med druž-

rešitev

so le del rešitve

pomembno

praks.

ter

raz-

projekti,

UL.

družbe je zato ena od tistih ključnih

središču, njihove potrebe
vacijskega

v

zahteva

univerzami in

organizacijami,

ogljičnega

v

ki

sektorjev.

zmanjšanju

gij

rešitve

snovi

in inženirstvom,

partnerskimi
Nove

večji

disciplin

evropske

surovin.

Eden od šestih demonstracijskih

UL

Pragmatičen,

boslovjem

stroškovno

akterje

uporabo antropoloških

z

stav-

načelu kroženja

uporabnike

za

bomo ključne lokalne

učinkovit. Identificirali

pa

celovite

delamo na razogljičenju

0

DRIVE

so usmerjeni k ljudem

obnov, ki
snovi.

Obzorja

in čim

proizvodov,

in človeških

primer avtomobilov

posamezniki,

projektu

stavb.

manjši porabi

v

s spremembo načina življenja

eno

spremembe.
V

je

daljši uporabi obstoječih materialov

pa

dobi odgovorno

(npr.

elektro-

energije,

viri

mobilnost) kot pri obnovi
Rešitev

na

pravem pomenu

v

novih tehnologij

uvajanju
obnovljivi

za

gospodarstvu

snovi v

vse

še to

pa

uporabe snovi,

ob tem le malenkostno

od recikliranja

snovi,

je delež povečal

usmerjenega

tehnologijami v

gonilo raziskovalno-ino-

procesa.

materialov Knauf Insulation iz Škofje Loke.
Na

se

Inovacijsko razvojnem
energetske

izzivom

posvečamo

tudi

v

inštitutu

drugih projektih

MOBISTYLE (zdravje, kakovost

je), TripleA-reno (organizacija
U-CERT
V

EU

in

tudi

problemom

v

v

svetovnem

pomanjkanja

obnov

merilu

snovi,

in

v

Ljubljani

energetskih

se

(IRI UL)

sistemov

programu Obzorje 2020:

notranjega okolja

generacija energetskih

(nova

Univerze

učinkovitosti stavb

raba

in

večstanovanjskih
izkaznic)

energi-

stavb)

torej soočamo

Viri:

in

idr.
z resnim

kar moramo upoštevati tako pri

[ 1]

http://iri.uni-lj.si/mladi-o-razogljicenju-slovenije/

[2]

http://iri.uni-lj.si/iz-trajnosti-v-kroznost/
http://iri.uni-lj.si/drive-0/

[3]
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Gospodarsko razpoloženje v Sloveniji marca strmo padlo
30.03.2020 11:20

Ljubljana, 30. marca (STA) - Gospodarsko razpoloženje je marca strmo padlo. Vrednost
kazalnika gospodarske klime je bila pri -3,7 odstotne točke, kar je 8,8 odstotne točke
nižje kot februarja, je sporočil državni statistični urad. Nazadnje je bila vrednost
kazalnika negativna avgusta 2014, ko je znašala -1,3 odstotne točke.
Na znižanje kazalnika gospodarske klime so na mesečni ravni vplivali skoraj vsi kazalniki, in
sicer kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 3,5 odstotne točke), v predelovalnih
dejavnostih (za 3,4 odstotne točke), v trgovini na drobno (za 1,3 odstotne točke) in kazalnik
zaupanja med potrošniki (za 0,6 odstotne točke), so izpostavili statistiki. Kazalnik zaupanja v
gradbeništvu medtem marca ni imel vpliva na gospodarsko klimo.

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

Glede na lanski marec je vrednost kazalnika gospodarske klime padla za 12,5 odstotne točke.
Na znižanje vrednosti tega kazalnika na letni ravni so vplivali vsi kazalniki zaupanja: v
storitvenih dejavnostih (za 4,5 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 4,3 odstotne
točke), kazalnik zaupanja med potrošniki (za 2,3 odstotne točke), kazalnik zaupanja v trgovini
na drobno (za 0,9 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,5 odstotne točke).
Statistični urad je danes ločeno objavil podatke, da se je vrednost kazalnika zaupanja v
predelovalnih dejavnostih marca na mesečni ravni znižala za devet odstotnih točk, na letni pa
za 10. Od dolgoletnega povprečja je bila vrednost kazalnika nižja za osem odstotnih točk, je
izpostavil.
Kazalnika pričakovana proizvodnja in zaloge končnih izdelkov sta se na mesečni ravni
poslabšala za 22 oz. za pet odstotnih točk in s tem tudi vplivala na nižji kazalnik zaupanja.
Kazalnik skupna naročila pa je bil višji za odstotno točko.
V trgovini na drobno je bila vrednost kazalnika zaupanja marca za 25 odstotnih točk nižja kot
februarja in za 17 odstotnih točk nižja kot marca lani ter pet odstotnih točk nižja od
dolgoletnega povprečja. Na znižanje tega kazalnika sta vplivala predvsem kazalnika obseg
zalog in prodaja, ki sta se občutno poslabšala, in sicer za 35 in 32 odstotnih točk. Poslabšali
so se tudi kazalniki pričakovanj in stanj, izjema je bil kazalnik prodajne cene, ki se je izboljšal.
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila marca za odstotno točko nižja kot
februarja. Tudi glede na lanski marec je bila nižja, in sicer za 11 odstotnih točk. Od
dolgoletnega povprečja pa je bila vrednost kazalnika v gradbeništvu za 18 odstotnih točk višja.
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila marca za 11 odstotnih točk nižja
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kot mesec prej, hkrati pa za 15 odstotnih točk nižja kot marca lani. V primerjavi z dolgoletnim
povprečjem je bila po podatkih statističnega urada za štiri odstotne točke nižja. Kazalniki
pričakovanj in stanj v storitvenih dejavnosti so se poslabšali, razen kazalnika povpraševanja, ki
se je izboljšal za pet odstotnih točk.
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Evropski zeleni dogovor pomeni
priložnost tudi za slovenske MSP
Medtem ko se Evropska unija ne more uskladiti o večletnem proračunu, ki
bi lahko pomenil tudi precejšnje zmanjšanje obsega kohezijskih sredstev,
priložnosti za pridobitev nepovratnih sredstev

ne gre pozabiti na aktualne

iz Bruslja (program Obzorje

za raziskovalno-razvojne projekte neposredno

2020). Vanje se lahko vključijo tudi slovenska podjetja.

Pred nami je zadnje leto

nacionalni

h koncu,

ravni

pomeni,

kar

gredo na

projekte

vire tudi onstran meja Slovenije.

Bruselj

jektom, ki so visoko inovativni, imajo širši učinek na celotno EU

biti podjetja bolj

da morajo

iskanju virov financiranja za svoje RR projekte

pogumna pri

iskati

Obzorje 2020 še vedno ponuja finančne spodbude namenjene pro-

perspektive 2014-2020.

finančne

spodbude za raziskovalno-razvojne

Finančne

ter

pozitivno

v okviru programa

V zadnjem

iz

Obzorje

programa

nepovratna sred-

Recepta ni, je pa izjemnega

2020?

pomena, da

kje vidijo po besedah Kristine Kočet Hudrap iz podjetja Tiko Pro, ki je
nepovratnih sredstev tudi iz Bruslja, predza pridobivanje

In

specializirano

sodelovanja

nosti

1

.

prijavo

S

v

evropskih

razpis

na

v

projektih ter kaj svetuje podjetjem?

Bruselj poskrbite,

da projekt dosega večjo evropsko

Večinski

bo v programu Obzorje

13,5 milijarde evrov nepovratnih

delež proračuna

področjem:

je namenjen štirim

•

prehod na nizkoogljično gospodarstvo

•

povezovanje

ter

boj

proti podneb-

nim spremembam,

podjetje poskrbi

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

za primeren poudarek na potencialu njihove inovacije.
Predvsem pa mora projektni predlog predstavljati sintezo projekta, kjer so
analizirani ter urejeni ključni elementi projekta.

finančne perspektive

letu

za RR projekte na voljo kar

sredstev.
stva

globalni trg, na katerega vstopajo.

Večina denarja za štiri področja

2020

Ali obstaja recept, kako napisati prijavo, ki bo zagotovila

pretresajo

ter

gospodarskih in okoljskih koristi

krožno

-

gospo-

darstvo,

•

digitalne tehnologije

ter

•

povečanje

EU.

V

nadaljevanju si oglejmo, kateri so

varnosti

v

modernizacija industrije,

trenutno

odprti zanimivi

za podjetja.

razpisi

sliko.
2.

Bodite

sami

do sebe

in

iskreni

projekt res inovativen? Komisija
sežnih sprememb. Komisija

išče

si

odgovorite

v

teh razpisih

prelomne projekte, ki

-of-the-art”. Nekateri projektni predlogi žal
3.

pregledu

Pri

množice

razpisov

je

objavi pričakovani vpliv

pri posamezni

Projekti

Izpostavimo

inovativni.

da najdemo pravega
kaj

oziroma

morajo obravnavati

za

želi doseči

si

vpliv znotraj te

vsak

teme razpisa.
4. Ustvarite

najboljši konzorcij, ki

to zahtevano.

skovalnih

si

ustanov,

malih

in

iz

je

če

v

razpisu

znanstvenikov, univerz, razi-

srednje velikih podjetij ter večjega industrij-

6.

Oseba,

projektov.

Vsi

partnerji

sredstev
7.

ki bo koordinator

kih

za

projekta,

imeti

mora

na

projektu

morajo dokazovati,

izvajanje projektnih

izkušnje

iz

vodenja veli-

da imajo dovolj finančnih

aktivnosti.

inovacij je zelo pomembna aktivnost vsakega

kjer so prisotni partnerji. O intelektualni
v

projektnega

fazi priprave

predloga,

lastnini

morate pogovarjati

se

da kasneje

projekta,

ne

pride

do neprije-

obravnavanju

vseh naštetih vidikov je več možnosti za uspeh, vendar
projektnega predloga zahteva svoj čas ter navdih. Za-

upoštevajte, da razvoj
četek
ni

pro-

malim in srednjim

podjetjem (MSP), katerih projekti so v fazi TRL 6 (preizkušen
prototip

v

verodostojnem laboratorijskem simuliranem

lahko

oblikovale

svetu.

Podjetja se

pa

okolju),

predstavljajo prelomne globalne rešitve, ki bi

nove trge ali vplivale na obstoječe
morajo na ta razpis

v Evropi

in po

prijaviti samostojno (brez

Program EIC Accelerator Pilot omogoča dva načina financiranja.

takšnih projektov je šele leto in pol po začetku prvih

nobenih bližnjic.

evrov (70 % subvencije), lahko namreč start-up podjetja ter MSP
dodatno zaprosijo

Ne

morete napisati

rezultata,« poudarja Kristina

algoritma.

Kočet Hudrap

iz

Tiko

Ne

aktivnosti.

moremo

Pro.

za kombinirano finančno

financiranje do višine kar

15

naložbo

milijonov evrov. Poleg

-

lastniško

finančne

podpore jim Evropska komisija (EK) nudi tudi usposabljanje
povezovanje

tnih presenečenj.
»Pri

Accelerator Pilot (gre za nekdanji

Poleg nepovratnih sredstev, ki znašajo med 0,5 do 2,5 milijona

Načrt upravljanja

že

program EIC

Instrument, II. faza), kije namenjen

SME

partnerjev).

skega partnerja.
5.

gram

končni rezultati

predstavljate,

ga lahko

Konzorcij naj bo sestavljen

EIC Accelerator Pilot

onstran “state-

so

dovolj

niso

pomembno,

naš projekt. Komisija
temi.

na vprašanje: Ali je naš
ne želi sofinancirati pre-

Maj je

v mednarodno

namenjen

ter

mrežo.

zelenim inovacijam

Tu

predvideti
Na voljo sta še

dva roka:

19. 5.

2020

ter

7.

10. 2020.

Višina

subvencije je kar 70 % od 0,5 milijona evrov do 2,5 milijona evrov.
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Razpis omogoča

tudi lastniški vstop sklada EIC

evrov. Upravičeni

potni in namestitveni
opreme (delež

zeleno, oktobrski
Evropska

19. 5.

2020 je izjemoma

za naravo. Ker

bo

je načrt, po katerem

naj bi Evropa

do leta

Evropa dosega svoje cilje tako,

ju, kjer se pričakuje val prenov starejših objektov z inovativni-

go-

v skladu s krožnim

•

zelenega dogovora.
morala podjetja pokazati,

kako

Trajnostna mobilnost

-

stni prevoz, kjer je cilj

zmanjšanje

nje prometa

njihova inovacija

trajnostna

navedenega

pričakujemo dodatno priložnost za podjetja, ki jih vodijo ženske.

•

zavetje.

vaš inovativni

•
•

Trajnostna

-

možnosti

industrija

-

za alternativne,

zagotavljanje bolj

•

•

Od vil

ter

do vilic

-

•

čist

plastika.

je cilj,

da

Odpravljanje onesnaževanja

virov, kot so: tekstil, gradbeništvo, elektronika

ter

vodo, čist zrak

mesta,

ter

manjšo uporater

projekti, ki zagotavljajo bolj trajnostno pre-

vpliv na naravo.

potreba po čistejšem gradbenem sektor-

zelena

gnojil v kmetijstvu, izboljšanje kakovosti

trajnostnih, okolju

zmanjšanje

-

goriva.

ukrepi za zaščito našega občutljivega

ki nam zagotavlja hrano, pitno

hransko verigo, kjer

gospodarstvu. Prednost bodo imeli sektorji, ki zahtevajo veliko
Gradnja in prenova

-

To področje podpira bolj

čistejše vire energije.

prijaznejših proizvodnih ciklov, ki bodo temeljili na krožnem

trajno-

prometa. Iščejo

obsega gozdov, izkoriščanje morskih virov.

se mora

projekt nanašati na eno izmed naslednjih področij:

energija

Čista

19. 5. 2020,

emisij iz

...), prevoz tovora po železnici ter vodnih poteh,

bo pesticidov
oddajali projektno prijavo na rok

spodbujanje projektov za bolj

alternativna pogonska

Biotska raznovrstnost

ekosistema,

Ključna področja
Če boste

ki bo

gospodarstvom.

se projekti s področja prehoda na digitalizacijo (pametne
aplikacije, mobilnost kot storitev, pametni sistemi za upravlja-

no podprejo projekte, ki bodo pomagali doseči cilje Evropskega

k ciljem Evropskega zelenega dogovora. Poleg

materiali. Spodbujali bodo zasnovo stavb,

mi gradbenimi

skrbi

da z nepovratnimi

ki so odgovor na njene načrte, so se
odločili, da na majskem roku programa EIC Accelerator finanč-

bodo

sredstva

m

sredstvi spodbuja projekte,
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........
Doseganje lastnih ciljev
r,

2019 predstavila Evropski zeleni dogovor (»Eu-

Green Deal«), ki

Tokrat

Nepovratna

Projekt

komisija na majskem roku podprla zgolj zelene inovacije?

postala prva podnebno

prispeva

ciljev EU

�

obarvan

nevtralna celina ob spodbujanju
spodarstva, izboljšanju zdravja in kakovosti življenja ljudi ter
2050

Doseganje

zunanjih izvajalcev in stroški

rok pa ostaja odprt za vse inovacije. In zakaj

EK je decembra
ropean

stroški, stroški

amortizacije). Rok

do 15 milijonov

osebja, materialni stroški,

stroški so stroški

onesnaževanja,

ki

ima pridelana

-

hrana

čim

manjši

ukrepi za hitro in učinkovito
se lahko nanašajo na čisto vodo,

zrak, zmanjšanje onesnaževanja v velikih industrijskih

obratih, kemikalije.
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Fast Track to Innouation
Zanimiv je tudi razpis

Fast

Track to Innovation

je podpreti projekte, ki razvijajo
pnje do vstopa na trg.

Sredi leta še Eureka

inovacije,

Inovacija, ki

(FTI). Cilj razpisa

od demonstracijske

sto-

jo prijavlja prijavitelj oziroma

-

konzorcij, mora biti že v fazi prototipa

bi
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iz

Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela

subvencije je kar 70 %, in sicer do 3 milijone evrov. V

treh držav.

namenjeno

Vsaj

60 % projektnega proračuna

industrijskim

konzorcija naslednja: vsaj

partnerjem

omogoči pogoje,

da lahko

valno-razvojnimi trendi

mednarodnih

v koraku z evropskimi razisko-

ostajajo

ter

s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v

evropskem prostoru. Projekti se lahko izvajajo

mora biti

ali pa mora biti sestava

dva industrijska partnerja v konzorciju

2020. Višina subvencije za velika

junija

raziskovalno-razvojnih projektov. Cilj razpisnika je, da podjetjem

konzorciju morajo biti najmanj tri organizacije, največ pa pet, in
sicer

bil objavljen predvidoma

podjetja je 40 %, 50 % pa za mikro, majhna in srednja podjetja.

tehnologija, ki je predmet

projekta, mora že biti testirana v ustreznem okolju. Razpis ima v
letošnjem letu zgolj dva roka, in sicer 9. 6. 2020 ter 27. 10. 2020
Višina

Poleg programa Obzorje 2020 je za raziskovalne projekte na
področju RR aktivnosti zanimiv tudi program Eureka. Razpis naj

skih

s

raziskav

[ Pripravila:

in

v obliki industrij-

eksperimentalnega razvoja.

Jana Petkovšek Štakul

]

tremi partnerji, ali trije industrijski partnerji v konzorciju s štirimi
ali petimi partnerji. Razpis

je namenjen

podjetjem vseh velikosti.
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Slovenska gospodarska klima se je marca precej
poslabšala

Upadle so vrednosti kazalniov v prav vseh panogah, ki so večinoma tudi pod dolgoletnim
povprečjem, razen pri gradbeništvu -- slabše je tudi zaupanje potrošnikov
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Novi podatki: v Sloveniji
756 potrjenih okužb, 115
hospitaliziranih #video
Avtorji: VIDEO: Planet TV, Vid Libnik

6,83

V Sloveniji je 756 potrjenih primerov obolelih za
boleznijo covid-19, kar je 26 več kot po zadnjih
podatkih, je sporočil minister za zdravje Tomaž
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Gantar.

Hitrost širjenja virusa po svetu še vedno skokovito narašča, je povedal
uradni govorec vlade Jelko Kacin. Svet je šele na začetku pandemije,
Slovenija je šele na začetku poti, je v uvodu novinarske konference
dejal Kacin.
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Nobene nove smrti
V Sloveniji je 756 potrjenih primerov obolelih za boleznijo covid-19,
kar je 26 več kot po zadnjih podatkih, opravljenih pa je bilo 21.941
testov, je povedal minister za zdravje Tomaž Gantar. Hospitaliziranih
je 115 ljudi, 28 jih je v intenzivni negi, je pa pozitivna novica, da ni
nobene nove smrti, je dodal. Do zdaj je sicer zaradi bolezni, ki jo
povzroča novi koronavirus, v Sloveniji umrlo 11 ljudi.

Od skupno 115 hospitaliziranih, se v UKC Ljubljana zdravi 54
pacientov, kar je štiri več kot v nedeljo. Na intenzivnem oddelku jih je
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

15.

V UKC Mariboru je trenutno hospitaliziranih 34 bolnikov oziroma
štirje več kot v nedeljo. Na intenzivni negi jih je devet.

V bolnišnicah je sicer na razpolago več kot 500 postelj za bolnike s
covid-19, lahko pa zmogljivosti še povečujemo, je povedal minister.
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Na intenzivni negi je na voljo okoli 50 postelj in tudi teh lahko
zagotovijo več, je dejal. Zdravstveni sistem po njegovi oceni situacijo
trenutno obvladuje. Prihaja dodatna oprema, vključno z respiratorji, še
pravi minister. Več o tem, kaj je povedal, v posnetku zgoraj.

V ljutomerskem domu starejših že šest okuženih

V ljutomerskem domu starejših občanov so po petkovi potrditvi dveh
okužb z novim koronavirusom v nedeljo zvečer potrdili štiri dodatne
okužbe. Zdaj testirajo tiste, ki so bili v stiku z okuženimi, županja pa je
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odredila zaprtje obeh ljutomerskih parkov in javne površine pred
domom, piše STA.

Glede ukrepa razkuževanja večstanovanjskih stavb je Gantar dejal, da
je to potrebno. Treba se je zavedati, da so tudi stikala lahko vir okužbe,
je dodal.
Na vprašanja o razkuževanju se je odzval Kacin. Več v članku spodaj:
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NOVICE

Najnovejše informacije v zvezi s
koronavirusom v Sloveniji #vŽivo

Do zdaj pri vrnitvi v domovino pomagali več sto
Slovencem
Zunanji minister Anže Logar je dejal, da se razmere v svetu ne
izboljšujejo, kar otežuje vrnitev Slovencev nazaj v Slovenijo. Tisti, ki
bivajo v EU in imajo tam normalne možnosti za bivanje, naj zato tam
ostanejo, pravi Logar. V prihodnje bo namreč vračanje bistveno težje,

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

pravi.
Kot je dodal, je Slovenija do zdaj pomagala v domovino pripeljati 360
ljudi z letali, okoli 120 ljudi z avtobusi, samostojno pa je s pomočjo
konzularne službe domov prišlo med 800 in tisoč Slovencev, je dodal.
Pripravljajo pa še evakuacijski let iz Finske, let iz Lizbone, kjer bodo
pobrali potnike, ki so prišli iz Latinske Amerike, konec tedna pa
načrtujejo še polet iz Londona.
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Kot je še povedal, je zunanje ministrstvo v protikoronski paket dodalo
posebno določilo, s katerim se podaljšujejo dovoljenja za bivanje tujih
državljanov v Sloveniji, saj ne želijo, da bi ti ljudje mislili, da morajo
zaradi poteka veljavnosti dovoljenja na vrat na nos oditi domov. Več o
tem, kaj je povedal, v posnetku spodaj:

NOVICE

Strožje prepovedi: kje in kako se lahko
giba posameznik? #video

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

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je pozval gradbena podjetja,
naj nadaljujejo dela, seveda pa naj pri tem poskrbijo za zdravje in
varstvo delavcev. "Predlagali bomo ukrepe za zagon investicij," je
dejal minister, ki pravi, da razmišljajo tudi o ukrepih za čas, ko bo
konec epidemije.
Ob bolj praznih cestah in železnicah zaradi vpliva novega
koronavirusa se minister zavzema za pospešeno obnovo in izvajanje že
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sprejetih investicij. "To je velika priložnost, da se pospešijo dela
oziroma za dela brez prometnih zamaškov," je dejal.
"S predsednikom uprave Darsa Tomažem Vidicem sva se strinjala, da
se gradbena dela pospešijo," je dejal Vrtovec in dodal, da Dars dela in
je zadnji konec tedna opravljal dela na ljubljanski severni obvoznici
proti Gorenjski. Priporočilo o delih velja tudi za DRI in druge
projekte, kjer so gradbinci že izbrani. Več o tem, kaj je povedal, pa v
posnetku spodaj:

Iz zapora začasno 68 ljudi, petnajst na prostost
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

predčasno
Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič je dejala, da je ministrstvo
pripravilo samostojni interventni zakon z namenom, da nihče ne bo
prikrajšan za svojo pravico zaradi razmer. Zagotavljamo tudi, da se
bodo spoštovale človekove pravice, je dejala.
Kot je povedala ministrica, se je 68 osebam prekinila zaporna kazen.
Predčasno pa so izpustili 15 oseb. Pri vseh je bil narejen varnostni
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pregled, je dejala. To pravico bo lahko izkoristil samo tisti, pri katerem
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ne bo varnostnega zadržka, je dejala.
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Vrtovec za pospešeno izvajanje infrastrukturnih
projektov
30.03.2020 12:37

Ljubljana, 30. marca (STA) - Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se ob bolj praznih
cestah in železnicah zaradi vpliva novega koronavirusa zavzema za pospešeno obnovo
in izvajanje že sprejetih investicij. "To je velika priložnost, da se pospeši dela oz. za dela
brez prometnih zamaškov," je povedal na današnji novinarski konferenci.
Vrtovec je spomnil na številne sprejete ukrepe, a ocenil, da so "nujno potrebni, če želimo
učinkovito zajeziti širjenje koronavirusa". Ta čas pa je po njegovem tudi priložnost za
pospešitev infrastrukturnih projektov, ki tečejo.
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"S predsednikom uprave Darsa Tomažem Vidicem sva se strinjala, da se gradbena dela
pospeši," je dejal Vrtovec in dodal, da Dars dela in je zadnji konec tedna opravljal dela na
ljubljanski severni obvoznici proti Gorenjski. Priporočilo o delih velja tudi za DRI in ostale
projekte, kjer so gradbinci že izbrani.
Na ministrstvu ob tem razmišljajo o obdobju, ko bodo omejevalni ukrepi postopoma nehali
veljati oz. ko bo, kot je dejal Vrtovec, "treba zavihati rokave in zagnati gospodarstvo". Ob
mirovanju javnega potniškega prometa se je izkazalo, kako je pomemben za delovanje
države. "Zato bodo investicije kot temeljno vodilo modernizacije javnega potniškega prometa
nujne," je poudaril.
Po njegovem bo treba odpraviti ozka administrativna grla, o čemer sta že razpravljala z
okoljskim ministrom Andrejem Vizjakom. Pozval je, naj gradbinci ob upoštevanju vseh
zaščitnih ukrepov nadaljujejo dela. To pa zato, ker je gradbeništvo panoga, ki zaradi narave
projektov okreva zelo počasi in ker ima multiplikativen učinek na ostale dejavnosti in s tem na
delovna mesta, je pojasnil.
Zato bodo na ministrstvu vladi predlagali ohranitev obstoječih projektov in povečanje obsega
investicijskega vzdrževanja v cestno in železniško infrastrukturo, ki so bili pred izbruhom
epidemije načrtovani v proračunih za letos in za prihodnje leto. Velja razmisliti tudi o
podaljšanju vmesnih in končnih rokov, ki jih imajo izvajalci del in ki jih zaradi vplivov
koronavirusa ne morejo spoštovati, je še dodal.
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Predlog zakona
o ukrepih
objavljen: Kaj
točno piše v
njem

Pi.K.
30. marec 2020
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Zakon bo sprejet najverjetneje že v sredo.

Zakon bo v državnem zboru
obravnavan po hitrem postopku.
Gospodarstvo pričakuje še nove
ukrepe.
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Vlada je včeraj sprejela predlog t.i. protikorona zakona in
ga bo nujnem postopku poslala v obravnavo državenemu
zboru. Ta bi zakon lahko potrdil v sredo, ko ga bo
obravnaval. Povzeli smo besedilo dokumenta
objavljenega na vladni spletni strani. Skupna vrednost
ukrepov je tri milijarde evrov. Vlada pa že pripravlja tretji
sklop ukrepov. Svet kapitala v sodelovanju z Ekonomsko
fakulteto jutri pripravlja webinar, kjer bosta dr. Marko Jaklič
in dr. Žiga Turk komentirala sprejete ukrepe.
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Poglejmo, kaj je vlada zapisala v predlogu zakona.
Samozaposleni
Samozaposleni, ki se bodo v posebni elektronski aplikaciji
izrekli za prizadete zaradi krize, bodo za mesec marec
prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v
primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 25
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odstotkov, za april in maj 2020 bodo prejeli po 700 evrov,
če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem
februarjem 2020 za vsaj 50 odstotkov. Hkrati bo država
krila tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost.
Upravičenci bodo upravičenost do tega dohodka dokazali z
izjavo, ki jo bodo prek e-davkov predložili Finančni upravi
RS (Furs). Upravičencu, ki bo vložil izjavo do 18. aprila za
mesec marec, bo Furs mesečni temeljni dohodek nakazal
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25. aprila.
Upravičenec, ki bo vložil izjavo od 19. do 30. aprila za
marec in/ali april, bo nakazilo prejel do 10. maja. Tisti, ki bo
vložil izjavo od 1. do 31. maja za katerega koli od treh
mesecev ali vse mesece skupaj, pa bo nakazilo lahko
pričakoval 10. junija.
Vračilo pomoči
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Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo
prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20
odstotkov glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem
polletju 2020 niso dosegli več kot 20 odstotne rasti
prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da
ta pogoj pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti
celotno pomoč
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PREBERITE TUDI
Cel svet stoji, gradbinci pa se držijo rokov
Webinar dr. Jakliča in dr. Turka: Kaj lahko
pričakujemo od države sedaj in po
koronaotoplitvi
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Država bo jamčila za odplačilo kreditnih obveznosti
samostojnih podjetnikov, ki opravljajo dejavnost, za katero
je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se ta
začasno prepove, v višini 50 odstotkov zneska dvanajstih
odloženih obrokov kreditov.
Študentje
Pomoč je namenjena tudi vsem rednim študentom s
prebivališčem v naši državi, in sicer v višini enkratnega
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kriznega dodatka v višini 150 evrov, ki se izplača do 30.
aprila 2020.
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Pivk Mavric Tudi velike družine bodo upravičene do
enkratnega zneska pomoči.

Velike družine
Družinam s tremi otroki predlog zakona namenja dodatek v
višini 100 evrov, družinam s štirimi ali več otroki pa 200
evrov višji dodatek, poleg dodatka, ki ga že prejemajo.
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Upokojenci
Prejemniki najnižjih pokojnin imajo pravico do izplačila
enkratnega solidarnostnega dodatka. Dodatek se bo
izplačal v treh različnih višinah: 300 evrov za pokojnine do
višine 500 evrov, 230 evrov za pokojnine od višine 501
evrov do višine 600 evrov in 130 evrov za pokojnine od
višine 601 evrov do višine 700 evrov. Prejemek se ne bo
všteval v dohodek za ugotavljanje upravičenosti do pravic
iz javnih sredstev po zakonu, ki ureja socialno varstvene

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

prejemke, saj je osnovni namen dodatka izboljšanje
socialnega položaja upravičencev. Prav tako od prejetega
solidarnostnega dodatka ne bo potrebno plačati dohodnine
in prispevka za zdravstveno zavarovanje, dodatek pa tudi
ne bo predmet davčne izvršbe.
Socialno ogroženi
Do enkratnega dodatka v višini 150 evrov so upravičeni
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tudi prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega
dodatka.
Vsi, ki so izgubili delo zaradi epidemije, bodo do socialne
pomoči upravičeni od prvega dne.
Tisti, ki delajo
Do zneska v višini 200 evrov bodo lahko upravičeni
zaposleni v zasebnem sektorju, ki imajo osnovno bruto
plačo nižjo od trikratnika slovenske bruto minimalne plače
in so zaradi opravljanja svojega dela v času epidemije
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nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje
oziroma so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja
epidemije. Sredstva za financiranje novega dodatka v
zasebnem sektorju bo zagotovil delodajalec iz sredstev
oprostitve plačila prispevka za pokojninsko zavarovanje.
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Šuligoj Boris Vsem delodajalcem prizadetim zaradi
koronavirusa bo vlada krile prispevke in nadomestilo za
delavce, na čakanju. Prispevke bo krila tudi za tiste
zaposlene, ki še vedno delajo.

Podjetja
Vsa podjetja bodo upravičena do povračila celotnega
nadomestila plače delavcem, ki jim začasno ne morejo
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zagotavljati dela ter povračila nadomestila plače delavcem,
ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile, ter oprostitve
plačila prispevkov za te delavce.
Vračilo pomoči
Do pomoči so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po
njihovi oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več
kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem
polletju 2020 ne bododosegli več kot 20% rast prihodkov
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glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj
pomoči ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bo
dosežen, bo moral upravičenec naknadno vrniti celotno
pomoč iz prvega odstavka tega člena.
Delodajalec lahko napoti posameznega delavca na
začasno čakanje na delo najdlje do 31. maja 2020.
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Deležna bodo tudi oprostitve plačila obrokov predhodne
akontacije dohodnine oziroma akontacije dohodnine in
akontacije davka od dohodkov pravnih oseb.
Za dolžnike kreditnih ali drugih obveznosti, sklenjene na
podlagi zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb in zadrug v težavah, se odobri odlog
plačila obveznosti iz kreditne ali druge pogodbe za 12
mesecev.
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Tudi za kreditojemalce, ki najemajo kredit pri slovenskem
podjetniškem skladu ali regionalnem razvojnem skladu iz
Ribnice, lahko velja odlog plačila za 12 mesecev,
predvideva predlagana rešitev.
Kadar je upnik javni organ, se plačilni rok lahko podaljša
za 60 dni. Navedeni rok v veljavi ostane še eno leto po
razglasitvi konca epidemije.
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Državna namenja poroštva za posojila najeta pri
slovenskih bankah. Država bo jamčila za odplačilo
kreditnih obveznosti primeru kreditojemalcev, ki opravljajo
dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim
odlokom določeno, da se opravljanje storitve oziroma
prodaja blaga zaradi epidemije virusa začasno prepove, v
višini 50 oedstotkov zneska dvanajstih odloženih obrokov
kreditov, ki bi zapadli v tem obdobju.
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V primeru vseh ostalih kreditojemalcev pa višina poroštva
dosega 25 odstotkov zneska dvanajstih odloženih
mesečnih obrokov kreditov, ki bi zapadli v obdobju, za
katerega je bil dogovorjen odlog.
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Pojbič Jože Vlada je kmetom namenila podobne ukrepe kot
samozaposlenim.

Kmetje
Upravičeni bodod do mesečnega temeljnega dohodka, po
istem ključu kot samozaposleni.
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Tisti, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani, bofo za
čas nezmožnosti dela zaradi bolezni covid-19, dobili
pomoč v višini 80 odstotkov minimalne plače.
Znižuje se tudi katastrski dohodek, in sicer se za leto 2020
davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov za
pridelavo na zemljiščih določi v višini 50 odstotkov
katastrskega dohodka, kot je ugotovljen po predpisih o
ugotavljanju katastrskega dohodka na dan 30. junija 2020.
Davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov za
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pridelavo v panjih pa se določi v višini 35 odstotkov
pavšalne ocene dohodka na panj.
Zmanjšanje davčne osnova zavezancem za dohodnino od
dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti, ki se jim dohodek ugotavlja na podlagi
pavšalne davčne osnove (katastrskega dohodka in
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pavšalne ocene dohodka na čebelji panj).

ODZIV GOSPODARSTVA: Zdaj smo priklopljeni na
respirator
V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so
zadovoljni, da vlada v prvem paketu ukrepov ni
pozabila na mala in mikro podjetja ter na
samozaposlene. "Od kondicije gospodarstva po
koncu epidemije je odvisno, kako hitro bomo naša
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življenja spravili nazaj v neke normalne okvirje," je
v sporočilu za javnost poudaril predsednik OZS
Branko Meh, ki poziva vse državljane, naj po koncu
epidemije pomagajo spodbuditi slovensko
gospodarstvo in kupujejo slovenske storitve ter
proizvode.
V Klubu slovenskih podjetnikov (SBC) menijo, da
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vladni ukrepi omogočajo preživetje podjetij v
najtežjem obdobju epidemije in hkrati ohranitev
delovnih mest, razbremenjujejo podjetja in
ohranjajo socialno varnost. "Slovenija tako zelo
hitro sledi podobnim ukrepom drugih držav, ki
sprejemajo podobne ukrepe za čas, ko se je
gospodarstvo drastično upočasnilo," so zapisali v
sporočilu za javnost.
Gospodarstvo v drugem koraku od vlade pričakuje,
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da bo reševala tudi likvidnost podjetij. V OZS so
med ukrepi, ki bi morali slediti, navedli dogovor z
občinami za zmanjšanje nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, znižanje komunalnih
prispevkov in subvencioniranje najemnin za
poslovne prostore. Še naprej pa si želijo, da bi tudi
za lizing hiše veljal enak ukrep kot za banke, to je
preložitev obveznosti za eno leto.
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V SBC menijo, da je za ohranitev vitalnosti podjetij
nujno posebno pozornost nameniti panogam, ki
bodo na daljši rok najbolj prizadete - turizem s
celotno dobaviteljsko verigo, vrsta storitvenih
panog, deli logistike, deli proizvodnih panog,
tehnična trgovina, projektiranje in gradbeništvo
zaradi pričakovanega upada investicij ...
Pričakujejo tudi pripravo operativnih zdravstvenih
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protokolov za delovanje gospodarstva po ublažitvi
epidemije.
"Z zdajšnjim prvim valom ukrepov bodo najbolj
prizadeta podjetja priklopljena na respiratorje,
drugim pa bomo pomagali z blažjimi zdravili. Zdaj
se moramo dodatno pripraviti na izhod iz krize:
zagotoviti likvidnostne in operativne zaščitne
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pogoje, da bodo prebivalci Slovenije po
normalizaciji razmer zdravstveno zaščiteni, čim
prej in v čim večjem številu lahko spet zasedli
svoja delovna mesta. Četudi nevarnost zaradi
koronavirus še ne bo povsem minila. To bo
pomembna naloga vseh treh deležnikov: države,
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podjetij in zaposlenih," so še zapisali v SBC.
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GOSPODARSTVO

Vir slike: Finance

Slovenska gospodarska klima se je marca precej
poslabšala
Vir Finance

30.03.2020 11:00

4
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Upadle so vrednosti kazalniov v prav vseh panogah, ki so večinoma tudi pod dolgoletnim
povprečjem, razen pri gradbeništvu -- slabše je tudi zaupanje potrošnikov
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Gospodarsko razpoloženje v Sloveniji marca strmo padlo
30.03.2020 11:20

Ljubljana, 30. marca (STA) - Gospodarsko razpoloženje je marca strmo padlo. Vrednost
kazalnika gospodarske klime je bila pri -3,7 odstotne točke, kar je 8,8 odstotne točke
nižje kot februarja, je sporočil državni statistični urad. Nazadnje je bila vrednost
kazalnika negativna avgusta 2014, ko je znašala -1,3 odstotne točke.
Na znižanje kazalnika gospodarske klime so na mesečni ravni vplivali skoraj vsi kazalniki, in
sicer kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 3,5 odstotne točke), v predelovalnih
dejavnostih (za 3,4 odstotne točke), v trgovini na drobno (za 1,3 odstotne točke) in kazalnik
zaupanja med potrošniki (za 0,6 odstotne točke), so izpostavili statistiki. Kazalnik zaupanja v
gradbeništvu medtem marca ni imel vpliva na gospodarsko klimo.
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Glede na lanski marec je vrednost kazalnika gospodarske klime padla za 12,5 odstotne točke.
Na znižanje vrednosti tega kazalnika na letni ravni so vplivali vsi kazalniki zaupanja: v
storitvenih dejavnostih (za 4,5 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 4,3 odstotne
točke), kazalnik zaupanja med potrošniki (za 2,3 odstotne točke), kazalnik zaupanja v trgovini
na drobno (za 0,9 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,5 odstotne točke).
Statistični urad je danes ločeno objavil podatke, da se je vrednost kazalnika zaupanja v
predelovalnih dejavnostih marca na mesečni ravni znižala za devet odstotnih točk, na letni pa
za 10. Od dolgoletnega povprečja je bila vrednost kazalnika nižja za osem odstotnih točk, je
izpostavil.
Kazalnika pričakovana proizvodnja in zaloge končnih izdelkov sta se na mesečni ravni
poslabšala za 22 oz. za pet odstotnih točk in s tem tudi vplivala na nižji kazalnik zaupanja.
Kazalnik skupna naročila pa je bil višji za odstotno točko.
V trgovini na drobno je bila vrednost kazalnika zaupanja marca za 25 odstotnih točk nižja kot
februarja in za 17 odstotnih točk nižja kot marca lani ter pet odstotnih točk nižja od
dolgoletnega povprečja. Na znižanje tega kazalnika sta vplivala predvsem kazalnika obseg
zalog in prodaja, ki sta se občutno poslabšala, in sicer za 35 in 32 odstotnih točk. Poslabšali
so se tudi kazalniki pričakovanj in stanj, izjema je bil kazalnik prodajne cene, ki se je izboljšal.
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila marca za odstotno točko nižja kot
februarja. Tudi glede na lanski marec je bila nižja, in sicer za 11 odstotnih točk. Od
dolgoletnega povprečja pa je bila vrednost kazalnika v gradbeništvu za 18 odstotnih točk višja.
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila marca za 11 odstotnih točk nižja
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kot mesec prej, hkrati pa za 15 odstotnih točk nižja kot marca lani. V primerjavi z dolgoletnim
povprečjem je bila po podatkih statističnega urada za štiri odstotne točke nižja. Kazalniki
pričakovanj in stanj v storitvenih dejavnosti so se poslabšali, razen kazalnika povpraševanja, ki
se je izboljšal za pet odstotnih točk.
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Minister Vrtovec za pospešeno izvajanje infrastrukturnih
projektov
30. 3. 2020

Ministrstvo za infrastrukturo

Ko bodo omejevalni ukrepi za zajezitev koronavirusa končani, bo treba zavihati rokave in
zagnati gospodarstvo, je na današnji novinarski konferenci poudaril minister za infrastrukturo
Jernej Vrtovec
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se ob bolj redkem prometu na cestah in železnicah zaradi vpliva novega
koronavirusa zavzema za pospešeno obnovo in izvajanje že sprejetih investicij. "To je velika priložnost, da se pospeši
dela oz. za dela brez prometnih zamaškov," je dejal.
Zato bo ministrstvo vladi predlagalo ohranitev obstoječih projektov in povečanje obsega investicijskega vzdrževanja v
cestno in železniško infrastrukturo, ki so bili pred izbruhom epidemije načrtovani v proračunih za letos in za prihodnje
leto. Po besedah ministra Vrtovca velja razmisliti tudi o podaljšanju vmesnih in končnih rokov, ki jih imajo izvajalci del
in ki jih zaradi vplivov koronavirusa ne morejo spoštovati.
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Na ministrstvu za infrastrukturo ob tem razmišljamo o obdobju, ko bodo omejevalni ukrepi postopoma nehali veljati
oz. ko bo, kot je dejal Vrtovec, "treba zavihati rokave in zagnati gospodarstvo". Ob mirovanju javnega potniškega
prometa se je izkazalo, kako je pomemben za delovanje države. "Zato bodo investicije kot temeljno vodilo
modernizacije javnega potniškega prometa nujne," je poudaril.
Pomembno bo odpraviti ozka administrativna grla, o čemer sta že razpravljala z okoljskim ministrom Andrejem
Vizjakom. Minister Vrtovec je pozval, da naj gradbinci ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov nadaljujejo dela. To pa
zato, ker je gradbeništvo panoga, ki zaradi narave projektov okreva zelo počasi in ker ima multiplikativen učinek na
ostale dejavnosti in s tem na delovna mesta.

#protiKorona paket (predlog)
Vlada Republike Slovenije

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo (pdf, 571 KB)

Pomagajte nam izboljšati spletišče Ali vam je ta stran koristila? DA NE
Od
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Odgovorna institucija: Ministrstvo za infrastrukturo
Zadnja sprememba: 30. 3. 2020
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Minister poziva gradbena podjetja: "Zdaj je priložnost, da se dela
opravijo"
1

Deli na:

30. Mar 2020,
13:08

Facebook
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Twitter

Ker je te dni na cestah in avtocestah po Sloveniji manj prometa, minister za
infrastrukturo Jernej Vrtovec priporoča, da je "zdaj priložnost za dela".
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Fotografija je arhivska

Vrtovec je meni, da je ta čas priložnost za pospešitev infrastrukturnih projektov, ki tečejo.
"S predsednikom uprave Darsa Tomažem Vidicem sva se strinjala, da se gradbena dela pospeši," je
dejal Vrtovec in dodal, da Dars dela in je zadnji konec tedna opravljal dela na ljubljanski severni
obvoznici proti Gorenjski. Priporočilo o delih velja tudi za DRI in ostale projekte, kjer so gradbinci že
izbrani.
Na ministrstvu ob tem razmišljajo o obdobju, ko bodo omejevalni ukrepi postopoma nehali veljati oz.
ko bo, kot je dejal Vrtovec, "treba zavihati rokave in zagnati gospodarstvo". Ob mirovanju javnega
potniškega prometa se je izkazalo, kako je pomemben za delovanje države. "Zato bodo investicije
kot temeljno vodilo modernizacije javnega potniškega prometa nujne," je poudaril.
Ozka administrativna grla
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Po njegovem bo treba odpraviti ozka administrativna grla, o čemer sta že razpravljala z okoljskim
ministrom Andrejem Vizjakom. Pozval je, naj gradbinci ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov
nadaljujejo dela. To pa zato, ker je gradbeništvo panoga, ki zaradi narave projektov okreva zelo
počasi in ker ima multiplikativen učinek na ostale dejavnosti in s tem na delovna mesta, je pojasnil.
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Zato bodo na ministrstvu vladi predlagali ohranitev obstoječih projektov in povečanje obsega
investicijskega vzdrževanja v cestno in železniško infrastrukturo, ki so bili pred izbruhom epidemije
načrtovani v proračunih za letos in za prihodnje leto. Velja razmisliti tudi o podaljšanju vmesnih in
končnih rokov, ki jih imajo izvajalci del in ki jih zaradi vplivov koronavirusa ne morejo spoštovati, je
še dodal.
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Gospodarsko razpoloženje strmo padlo
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v marcu 2020 za skoraj 9 odstotnih točk nižja kot v
letošnjem februarju. Gospodarska klima je po tem padcu ponovno negativna, pred tem je bila
nazadnje negativna avgusta 2014. Obenem je to drugi največji mesečni padec vrednosti po
novembru 2008. K poslabšanju gospodarskega razpoloženja na mesečni ravni so prispevale vse
dejavnosti razen gradbeništva. Tudi potrošniki so bili v mesecu marcu bolj pesimistični. Več
na: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8736
Podjetja v predelovalnih dejavnostih so bila veliko bolj pesimistična glede pričakovane proizvodnje.
V trgovini na drobno so podjetja postala bistveno bolj zaskrbljena glede njihovega poslovnega
položaja v naslednjih 6 mesecih. V gradbeništvu manjši delež podjetij pričakuje povečanje naročil
kot mesec pred tem, v storitvenih dejavnostih pa veliko večji delež podjetij pričakuje zmanjšanje
povpraševanja v naslednjih 3 mesecih. Več na: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8735
V vseh dejavnostih so se poslabšala pričakovanja glede zaposlovanja, zvišal se je tudi delež
potrošnikov, ki pričakujejo povečanje brezposelnosti v naslednjih 12 mesecih. Slovenski potrošniki
so bili v marcu bolj pesimistični tudi glede gospodarskega stanja v Sloveniji v prihodnjih 12 mesecih.
Več na: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8758
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Danes je Evropska komisija objavila tudi podatke o poslovnih tendencah in mnenju potrošnikov za
celotno Evropsko unijo in območje evra. V marcu 2020 se je vrednost kazalnika gospodarske klime
(kazalnik ESI) močno znižala tudi v evrskem območju. Prav tako se je močno znižal kazalnik
pričakovanega zaposlovanja.
V evrskem območju je bil to največji mesečni padec vrednosti gospodarske klime odkar spremljajo
ta kazalnik (od leta 1985). K poslabšanju gospodarskega razpoloženja so prispevale vse poslovne
dejavnosti kot tudi potrošniki. Padec je bil še posebej izrazit v storitvenih dejavnostih in v trgovini na
drobno. Med največjimi evropskimi gospodarstvi se je kazalnik gospodarske klime znižal za 17,6
odstotne točke v Italiji, za 9,8 odstotne točke v Nemčiji, za 4,9 odstotne točke v Franciji, za 4,0
odstotne točke na Nizozemskem in za 3,4 odstotne točke v Španiji.
V večini držav so se podatki zbirali pred uvedbo strogih omejevalnih ukrepov, sprejetih za boj proti
novemu koronavirusu. Več na: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/full_bcs_2020_03_en_1.pdf
Sporočilo Statističnega urada Republike Slovenije
Kljub temu, da večina zaposlenih na SURS ostaja doma, nadaljujemo z zbiranjem in objavljanjem
podatkov, kolikor je to le mogoče. Z zavedanjem, da so to za marsikoga težki časi, vseeno pozivamo
vse, da si vzamete nekaj trenutkov vašega časa za sodelovanje v naših raziskovanjih. Rezultati teh
raziskovanj bodo med drugim pokazali tudi posledice novega koronavirusa na gospodarstvo in
družbo v Sloveniji.
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Karantena je velika priložnost, da
se pospešijo gradbena dela brez
prometnih zamaškov
30.03.2020 | 13:54

Ko bodo omejevalni ukrepi za zajezitev koronavirusa končani,
bo treba zavihati rokave in zagnati gospodarstvo, je na
današnji novinarski konferenci poudaril minister za
infrastrukturo Jernej Vrtovec.
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Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se ob bolj redkem
prometu na cestah in železnicah zaradi vpliva novega
koronavirusa zavzema za pospešeno obnovo in izvajanje že
sprejetih investicij. "To je velika priložnost, da se pospeši dela oz.
za dela brez prometnih zamaškov," je dejal.
Zato bo ministrstvo vladi predlagalo ohranitev obstoječih projektov
in povečanje obsega investicijskega vzdrževanja v cestno in
železniško infrastrukturo, ki so bili pred izbruhom epidemije
načrtovani v proračunih za letos in za prihodnje leto. Po besedah
ministra Vrtovca velja razmisliti tudi o podaljšanju vmesnih in
končnih rokov, ki jih imajo izvajalci del in ki jih zaradi vplivov
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koronavirusa ne morejo spoštovati.
Na ministrstvu za infrastrukturo ob tem razmišljamo o obdobju, ko
bodo omejevalni ukrepi postopoma nehali veljati oz. ko bo, kot je
dejal Vrtovec, "treba zavihati rokave in zagnati gospodarstvo".
Ob mirovanju javnega potniškega prometa se je izkazalo, kako je
pomemben za delovanje države. "Zato bodo investicije kot
temeljno vodilo modernizacije javnega potniškega prometa nujne,"
je poudaril.Pomembno bo odpraviti ozka administrativna grla, o
čemer sta že razpravljala z okoljskim ministrom Andrejem
Vizjakom.Minister Vrtovec je pozval, da naj gradbinci ob
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upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov nadaljujejo dela. To pa
zato, ker je gradbeništvo panoga, ki zaradi narave projektov
okreva zelo počasi in ker ima multiplikativen učinek na ostale
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dejavnosti in s tem na delovna mesta.
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Vrtovec: To je čas za dela na cestah, železnicah in drugi infrastrukturi
Ukrepi ministrstva za infrastrukturo
Al. Ma., T. K. B.| 30. marec 2020 ob 13:00
Ljubljana - MMC RTV SLO

Minister Jernej Vrtovec. Foto: MMC RTV SLO

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je napovedal pospešitev del na cestah, železnicah in drugi infrastrukturi. Vlaganja
imajo večstranske učinke, pa še zamaškom se bomo izognili, je napovedal.
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je na novinarski konferenci na daljavo pojasnil, da je ministrstvo za zajezitev epidemije koronavirusa
sprejelo številne ukrepe, prepoved javnega potniškega prometa, letalskega prometa, opravljanja vozniških izpitov in tako naprej. Vse skupaj so v
nedeljo podaljšali za 14 dni.
"Šele zdaj, ko ni javnega potniškega prometa, vidimo, kako pomemben je za delovanje države," zato bo v prihodnje treba vlagati vanj, je opozoril
in dodal, da je treba odpraviti tudi ozka administrativna grla v gospodarstvu, o čemer sta govorila tudi z ministrom za okolje Andrejem
Vizjakom in se strinjala, da je treba nujne infrastrukturne projekte čim prej nadaljevati.

Pospeševanje del in naložb
Ob tem je Vrtovec pozval gradbena podjetja, da – ob upoštevanju varnostnih ukrepov – nadaljujejo delo na gradbiščih. Spomnil je na
večstranske učinke gradbeništva na gospodarstvo. Zato bodo na ministrstvu predlagali ukrepe za čimprejšnji zagon naložb, sploh za tiste
projekte gradnje cestne in železniške infrastrukture, ki so bili predvideni za letos.
"Treba je iti nasproti gradbeništvu, dodatnim naložbenim delom. Razmisliti moramo o tem, kaj nas čaka jutri in pojutrišnjem, da lahko zagotovimo
dodatna delovna mesta in gospodarski preboj Republike Slovenije."
Priporočilo o delih velja tudi za DRI in druge projekte, kjer so gradbinci že izbrani.
Na novinarsko vprašanje, ali bi veljalo zaradi praznih cest razmisliti o pospešitvi gradbenih del, je minister odgovoril pritrdilno. "Ne le razmisliti,
to bo treba narediti. O tem sem se že pogovarjal s predsednikom uprave Darsa in strinjala sva se, da se ta gradbena dela pospešijo," je pojasnil
Vrtovec.
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Spomnil je, da je Dars ta konec tedna opravljal dela preplastitve cestišča severne ljubljanske obvoznice: "Drži, zdaj so ceste prazne, zato je to
velika priložnost, da se z deli pohiti."

O zapori avtocest – za zdaj – ne razmišljajo
Ali vlada ob omejitvi gibanja na občine razmišlja o zapori avtocest, so mediji nadalje povprašali ministra. "Ministrstvo o tem ne razmišlja, ampak
kot je včeraj dejal minister za notranje zadeve Hojs: treba je uporabljati zdravo kmečko pamet, ko sprejemamo te ukrepe," odgovarja Vrtovec in
poudarja, da je odgovornost posameznikov, da se ukrepov držijo, "sicer bo vlada prisiljena v še strožje ukrepe".
Napoved pospešene obnove cest
Obvestilo uredništva:
Zaradi številnih komentarjev in zagotavljanja čim višjih standardov razprave pod članki o novem koronavirusu smo se odločili, da komentiranje na portalu
rtvslo.si omogočimo pod omejenim številom novic. Svoje mnenje o dogajanju v povezavi z novim koronavirusom lahko ob spoštovanju forumskih pravil MMC
RTV SLO izrazite v komentarjih tukaj.
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V ČASU, KO JE VSE ZASTALO, GRADBENI
STROJI BRNIJO KOT NORI: "To je velika
priložnost za dela brez prometnih zamaškov"
Slovenija
T.R. - Uredništvo/STA - Foto: 2TDK, Facebook/Nova Slovenija - 30.03.2020 ob 16:39
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Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se ob bolj praznih cestah in železnicah
zaradi vpliva novega koronavirusa zavzema za pospešeno obnovo in izvajanje že
sprejetih investicij. "To je velika priložnost, da se pospeši dela oz. za dela brez
prometnih zamaškov," je povedal na današnji novinarski konferenci.
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Vrtovec je spomnil na številne sprejete ukrepe, a ocenil, da so "nujno potrebni, če
želimo učinkovito zajeziti širjenje koronavirusa". Ta čas pa je po njegovem
tudipriložnost za pospešitev infrastrukturnih projektov, ki tečejo.
"S predsednikom uprave Darsa Tomažem Vidicem sva se strinjala, da se gradbena
dela pospeši," je dejal Vrtovec in dodal, da Dars dela in je zadnji konec tedna
opravljal dela na ljubljanski severni obvoznici proti Gorenjski. Priporočilo o delih
velja tudi za DRI in ostale projekte, kjer so gradbinci že izbrani.
Na ministrstvu ob tem razmišljajo o obdobju, ko bodo omejevalni ukrepi
postopoma nehali veljati oz. ko bo, kot je dejal Vrtovec, "treba zavihati rokave in
zagnati gospodarstvo". Ob mirovanju javnega potniškega prometa se je izkazalo,
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kako je pomemben za delovanje države. "Zato bodo investicije kot temeljno vodilo
modernizacije javnega potniškega prometa nujne," je poudaril.

Jernej Vrtovec
Po njegovem bo treba odpraviti ozka administrativna grla, o čemer sta že
razpravljala z okoljskim ministrom Andrejem Vizjakom. Pozval je, naj gradbinci
ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov nadaljujejo dela. To pa zato, ker je
gradbeništvo panoga, ki zaradi narave projektov okreva zelo počasi in ker ima
multiplikativen učinek na ostale dejavnosti in s tem na delovna mesta, je pojasnil.
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Zato bodo na ministrstvu vladi predlagali ohranitev obstoječih projektov
in povečanje obsega investicijskega vzdrževanja v cestno in železniško
infrastrukturo, ki so bili pred izbruhom epidemije načrtovani v proračunih za letos
in za prihodnje leto. Velja razmisliti tudi o podaljšanju vmesnih in končnih rokov,
ki jih imajo izvajalci del in ki jih zaradi vplivov koronavirusa ne morejo spoštovati,
je še dodal.
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Slovenj Gradca postala himna Mestne občine Slovenj Gradec.
Lokalna
himno.
prej

lahko

skupnost

Vendar

zapisati

je

v Statut

Gradec,

kjer

to

Mestne

so

naj-

občine

morda samo del
kdo je njen avtor. Avtor

za himno, oziroma

te

skladbe,

in

mora

podati

-

-

-

posebno

pisno

izjavo, da se s tem strinja, in tudi navesti, ali želi materialno povračilo za
uporabo skladbe oziroma se temu odreka. Najprej pa se mora občinski svet
odločiti, ali bo Mestna občina Slovenj
Gradec imela svojo himno.

dodatne ukrepe:

zagotoviti varno prečkanje kolesarske poti s cestnimi priključki;
izvesti

dodatna prehoda za pešce za

prehod pešcev s priključnih cest do
pločnika na nasprotni strani ceste;

urediti

promet

busnega

do

pešcev

postajališča

avto-

zadrugi

pri

(razširitev postajališča in

opredeljeni

simboli mestne občine. Nato pa mora
občinski svet sprejeti Odlok o himni
Mestne občine Slovenj Gradec. V odloku se zapiše, katera skladba se določi

vesti naslednje

svojo

ima

potrebno

nekaj sestankov. Ker bo sanacija zahte-

vala visoka finančna sredstva, iščemo
tudi možnosti za sofinanciranje.
Ob kolesarski poti, nad industrijsko
cono v Pamečah oziroma nad podjetjem Nieros, je star železniški pod-

-

ker so težave z izvozom na parkirišče,
zato bi ga bilo potrebno razširiti.
Iršičevi ulici je predvidena izgrakolesarske steze (kolesarska povezava sklop 3), zato zaenkrat rekon-

enosmer-

obstoječem ploč-

teka ob pokopališču (navezava do
brvi čez Suhadolnico), kar pa bo
težko utemeljiti, ker je obstoječ prehod že pri izvozu s pokopališča;

športni

in je

pesmi

Kako

proti

dvorani, je izvoz na parkirišče pred
Zdravstvenim domom Slovenj Gradec. Ta izvoz je bil zgrajen že pred leti

Slovenj

Cestni odsek predstavlja državno cesto, ki je izven območja naselja, tako
da je to v celoti v pristojnosti države
upravljavca državne ceste
Dioz.
rekcije Republike Slovenije za infra-

-

ki pelje od krožišča

avtobusni postaji

Skupina

Občani

ulici,

Iršičevi

pri

do

ga postajališča pri zadrugi (razširitev postajališča in razširitev pločnika v smeri do semaforjev, ureditev
kolesarskega prometa ob parkiri-

dotrajane.
Dotrajane klopce bodo v pomladnem
času zamenjali z novimi.

trgu

proti pokopališču), bi bilo potrebno izvesti naslednje

evropsko ve-

in

nabavo le-tega.

za

Okrog
Slovenj

V primeru, da bi potekala

na kolesarska pot po
niku na levi strani

-

koncertnega

Starem

razširitev

pločnika v smeri do semaforjev);
-

preurediti cestno signalizacijo;
zagotoviti, da se bo ves promet pešcev preusmeril na pločnik na levi
strani ceste.

3. V primeru izvedbe obojestranskih
pasov na vozišču je potrebno vozišče
razširiti za širino 2 x lm in izvesti vsa

potrebna

gradbena

dela,

vključno

z

ureditvijo prometne signalizacije.
V

vsakem

primeru

je

potrebno

predhodno izdelati projektno

doku-

mentacijo, pridobiti mnenja vseh priNa

odseku ceste

v Starem trgu

med pokopališčem

in Kmetijsko

zadrugo

stojnih

soglasodajalcev

in

pridobiti

zemljišča.

naj se en pločnik uredi za kolesarje.

Izvedba kolesarske povezave na odse-

V Podjetniški coni
Pameče naj se
načrtovano krožišče premakne čim
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bolj proti odcepu Plamen (Fuks).
Mogoče bi to bilo možno z lokacijsko
preveritvijo.
gradnji krožišča

Pri

Pamečah

v

na

SG-51 in SG-52 gre za
vzdrževalna dela v javno korist, ki se
jih izvaja v skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del
in vzdrževalnih del v javno korist na
območju EUP

Konkretno se krožišče ureja in sama
gradnja bo potekala v okviru vzdrževalnih del v javno korist na osnovi
Pravilnika za izvedbo investicijskih
vzdrževalnih del in vzdrževalnih del
v javno korist na javnih cestah

dni list RS,
niso

meru

ta namen

št.

S

pravilnikom so za izvedbo in-

tem

ževalnih del v javno korist natančno
določeni način in postopek odobritve
projektne dokumentacije, vrsta in način izvedbe, način in postopek nad-

(Ura-

ja v poselitvenih območjih/naseljih, ki
mejijo na območja kmetijskih zemljišč,

izpolnjeni pogoji, da bi v
izvedli postopek lokacijske

preveritve.

mestni

občini smo

s problemom

koncesionarja

na katerih

se izvaja intenzivna kmetijska proizvodnja ter uporabljajo fito-

farmakološka sredstva, je potrebno na
teh zemljiščih dosledno načrtovati in
vzpostavljati zelene varovalne pasove
med naselji in
skimi območji.

kmetij-

intenzivnimi
V

teh zelenih varoval-

nih/varstvenih/ločitvenih pasovih

se

dopušča manj intenzivna, sonaravna,
ekološka kmetijska pridelava, brez

o

uporabe FFT-sredstev. V kolikor smeri

tem že

obvestili. Napak je več in zahtevali bomo, da jih bo koncesionar v

vetra potekajo neposredno proti nase-

ki načrtuje celotno
rekonstrukcijo te ceste in vseh priključkov nanjo vse od meje z Občino

čim krajšem možnem času odpravil.

lju, bo potrebno zagotoviti učinkovit
ločitveni zeleni pas tudi z zasaditvijo

in

postopek

za infrastrukturo,

Dravograd pa do odcepa k Pamečam.
Predhodno lego krožišča je bilo potrebno uskladiti z upravljalcem. Pri
je

tem

potrebno

posebej

izpostaviti,

daje pri zasnovi krožišča potrebno ne
le upoštevati vse omejitve v prostoru,
ki so razvidne iz izseka Prikaza območij enot urejanja prostora ter območij varovanj,

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

Na Legnu v vrtcu seje iz kanalizacije pojavil smrad. Šlo naj bi za napake pri izgradnji kanalizacije, ki jih
mora odpraviti koncesionar.
Na

čin zaradi varovanja zdravja ljudi ter
ohranjanja ustreznih bivalnih razmer
v naseljih. Z vidika ohranjanja zdrav-

pregleda ter način in postopek prevzema. Upravljalec ceste je Direkcija RS

zora

nad izvedbo, način

kot ločevalne pasove
izvedbenih aktih ob-

pasove

prostorskih

7/12) in v nobenem pri-

javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12).
vesticijskih vzdrževalnih del in vzdr-

ke/zelene
v

omejitev in

seznanjeni

in

smo

dreves
Kdaj bodo pripravljene spremembe in
dopolnitve OPN? Gre za popravke tekstualnega dela,

saj sedanje besedilo

v primerni širini. Načrtovati
ga je potrebno na podlagi ustreznih
strokovnih podlag in analiz ustvar-

jenih in naravnih lastnosti prostora.

predstavlja oviro za nekatere gradnje.
V kakšni fazi so posamezni postopki

Omejitve,

dopolnitve in kaj je vključeno v osnu-

storskega načrta Mestne občine Slovenj

tek? Z

OPN se

novim

živinorejskih

kmetij

v

območjih

na

bližini mesta

omejuje širitev in razvoj kmetij.

membo

ki jih vključujemo v Spre-

in dopolnitev Občinskega pro-

Gradec (SD

ki

zahteve,

1), zgolj

OPN
so

upoštevajo

v hierarhično

podane

nadrejenem prostorskemu aktu na nivoju države in smo jih dolžni vključiti v

regulacij

OPN Mestne občine Slovenj Gradec,
ki ga prilagamo zgoraj, temveč je v
skladu z Zakonom o cestah potrebno

Priprava prostorskih aktov je zapleten proces, ki poteka po zakonsko

v to območje zajeti in na primeren na-

prostorskih aktov je vgrajeno načelo
hierarhičnosti prostorskih aktov, kar

mo v tekstualni del odloka.

pomeni, da občinski prostorski akti

omejevanje intenzivne kmetijske predelave, ki sodi med proizvodne dejav-

čin urediti tudi vsa priključevanja na
glavno cesto, in to ne zgolj priključek
proti odcepu Fuks, temveč tudi vsa
priključevanja

na

glavno

cesto, ki

so

v njegovi neposredni bližini, kar konkretna rešitev krožišča tudi upošteva.

Lokacijska preveritev je nov zakon-

ski

prostorskega načrtovaga je prinesel Zakon o prostor-

instrument

nja, ki

skem načrtovanju (ZUreP-2)

in

je zajet

predpisanih

postopkih.

V

sistemu

ne smejo biti v nasprotju z državnimi
in
mi

morebitnimi skupnimi prostorskiakti države in občin, kakor tudi,

odlok.

naš

Ker

pa v postopku

SD OPN

1 ne spreminjamo namenskih rab pro-

stora, le-to na ustrezen način vključujeV

teh stičnih območjih gre zgolj za

nosti, in še to v skladu z omejitvami, ki
so podane v PRS. Občina znotraj

tega

da izvedbeni prostorski akti ne smejo
spreminjati odločitev strateških prostorskih aktov. V postopku sprejema-

postopka ne spreminja namenskih rab
zemljišč, zato v nobenem primeru ne

nja poleg pripravljavcev, izdelovalcev

na

različnih

bližini mesta omejuje širitev

gospodarskih

drugih

in

drži trditev,

»... da

območjih

z

se

novim

živinorejskih

OPN

kmetij

v

in razvoj

subjektov ter javnosti sodelujejo tudi

kmetij«. Nasprotno, mestna občina je

jasno zapisanim namenom in postopkom kot tudi veljavnostjo lokacijskih

nosilci urejanja prostora

v sklopu izdelave SD OPN (tako 1, 2 in
3), pod sedanjim županom, zavedajoč

preveritev in je pod strogim nadzorom

varujejo javne interese.

od

127.

do

133.

člena tega zakona,

Ministrstva za okolje

prostor

in

in

z

na izvede zgolj:

-

namen

izvajanja

gradenj prila-

godi

in določi natančno obliko ter
velikost območja stavbnih zemljišč

za

doseganje

Prostorski

red

svojimi

in

pogoji

Slovenije

gradbenega

namena

do-

se pomena kmetijstva,
območni enoti KGZS

odločila

in

pri

naročila

Celje

zlasti v poglavju »Načrtovanje obmonamenske rabe v sistemu poseli-

posebno strokovno podlago za podro-

čij

čje kmetijstva. S pridobljeno strokov-

določa splošna pravila, kako naj
občine in izdelovalci prostorskih aktov občin načrtujejo zelene površine
in druga območja namenske rabe. V

Analiza kmetijstva v Meobčini Slovenj Gradec in njegova
prihodnost bomo prvič imeli jasno sliko kmetijstva v naši občini in bomo na

členu je natančno zapisano, da se

33.

prostorskega izvedbenega akta

-

usmeritvami

s

tve«

na posamični poselitvi;
-

Veljavni

ga

torej ni možno uporabiti prosto.
Lokacijsko preveritev lahko obči-

za

zahtevami,

in

morajo na stiku območij proizvodnih
dejavnosti, kamor se lahko šteje tudi

no podlago
stni

osnovi

te analize lahko pri

SD OPN,

v teku in kasneje, zelo natančno
predvideli širitve zemljišč z jasnim na-

ki

so

pušča individualno odstopanje od
prostorskih izvedbenih pogojev, kot

primarno kmetijsko pridelavo

(vzpo-

menom, da bomo omogočili nadaljnjo

hmeljišč), in

stano-

rast in širitev

so določeni v tem

vanj

za

namen

prostora.

zagotoviti

območij

ustrezni

odmiki

in

se

vse

niso

kmetij.

omogoča začasno rabo

kažejo s pomočjo EUP ter ustreznimi

obdavčitev,

rabe

ter

objektov, ki

akti-

PIP glede dopustnih

posegov.
Občine so dolžne načrtovati odmi-

teh kmetij. Sami kmetje

premalokrat zavedajo

zeleni pasovi (3. odstavek 33. člena), ki
se lahko na kmetijskem zemljišču pri-

smotrne

vacije zemljišč in
v uporabi,

aktu;

stavitev

stavbnih zemljišč

pomena

nadaljnji

razvoj

strah
stavbna
zemljišča, zato se zelo poredkoma odločajo in

Vse

za

prevečkrat

ki

so

vezane

jih

je

na

dolgoročno planirajo rast

in
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usmeritev kmetovanja in v odprtih po-

lenje in niti v Tomaški vasi niti v Turi-

roma Podgorje-Velunje.

stopkih za zagotovitev ustreznih površin vlagajo pobude za spremembo rabe

ški

avtobusno postajališče na desni strani ni pokrito. Dijaki čakajo na
levi strani in ko pripelje avtobus, gredo

Iz

čez cesto. Prav tako čez cesto ni prehoda za pešce, zato je cesta zelo nevarna.

borja,

Gre za državno cesto Gl/4, ki je v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo.

Pred leti so visoka finančna sredstva
namenili v t. i. Terme v Mislinjski
Dobravi. Projekt je v zadnjih petih
letih enostavno obstal. Alije v prihodnjih letih na tem območju kaj načr-

prostora.

Vse prevečkrat je še v glavah
miselnost, da lahko na

ljudi prisotna

svoji zemlji postavim, kar

pa

ni več

tako.

na področju

želim.

Žal

prostora

je precej

stroga

bo prišlo v zavest ljudi tudi,
da si bodo morali za objekte pridobiti
ustrezna dovoljenja, saj bodo drugače
precej omejeni.

Sam postopek izdelave prostorskih
aktov je v veliki meri vezan na hitrost
pri pridobivanju mnenj s strani nosilKonkretno načrtujemo še en usklajevalni sestanek na
urejanja prostora.

Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano in le-tega bomo lahko izvedli, ko bomo s strani KGZS, OE Celje

prejeli

naročeno

strokovno

podlago.

Predaja gradiva nam je bila obljubljena
s koncem leta 2019, a so nam sporočili,

da jo bomo prejeli konec tega meseca.
Takoj po uskladitvi bomo dopolnjeni
osnutek SD OPN 1, ki je v zaključni fazi
izdelave,

predali v javno razgrnitev. V

okviru javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava, na katero
vljudno vabimo vse svetnike, da se je
čim bolj številčno udeležijo, saj bodo na
obravnavi prisotni strokovnjaki, ki prostorski akt izdelujejo in bodo lahko na
zastavljena vprašanja tudi podali ustreObjave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

križišča v Turiški
pred tremi leti že izdelali projektno dokumentacijo in jo predstavili
Za

rekonstrukcijo

vasi so

lastnikom zemljišč, vendar se nekateri lastniki zemljišč
niso strinjali z
rešitvijo

Ob cesti Bukovska vas-Sele je potrebno urediti nove smernike ali odsevnike. Le-ti so izjemno pomembv tistih obdobjih, ko je

zmanjšana vidljivost.

Strokovne službe bodo na terenu preverile stanje in podale poročilo oziroma izvedle ukrepe.

in

niso

želeli odstopiti svojih
Po nam

žila v obnovo cest na območju Razobenem pa še dodala svoj del
iz proračuna.

že v prejšnjem mandatu zasnovana in
podana lobistični firmi, ki naj bi posku-

na navedeni cesti, je
križišča v Šmartnem.

pa investitorja do danes še

ta

rekonstrukcija

Pred leti naj bi Termoelektrarna Šoštanj lastnikom gozdov iz Velunje in
Razborja izplačala odškodnino za degradacijo gozdov. Lastniki gozdov iz

Občine Šoštanj so neposredno prejeli
izplačilo te odškodnine, za lastnike
gozdov iz Mestne občine Slovenj Gradec pa naj bi odškodnino prejela občina. Ampak z namenom, da jim bodo s
tem denarjem

asfaltirali

ceste na ob-

močju Razborja in Velunje. Če to drži,

Mestna občina je res prejela odškodnino s strani Termoelektrarne Šoštanj. Iz
preglednice v nadaljevanju je razvidna
višina

vlaganj

na

območju

Razborja

po letih in višina prejete odškodnine.
Vse vrednosti so preračunane v evre.
Poraba je evidentirana na proračunski

Odhodki

Prejeta

2000

65.303,12 €

šele
tem območju je čez
reko Mislinjo potrebno urediti nemoteno kolesarsko pot oziroma je potreb-

2001

120.759,20 €

2002

77.1 14,46 €

no zgraditi dodaten most ali
že obstoječega.

2003

195.217,18 €

2004

144.645,47 €

62.593,89 €

2005

13.231,63 €

20.864,636

2006

69.616,326

2007

51.514,696

kolesarji. Na

razširiti

Izgradnja novega mostu, in s tem tudi
širši pločnik ter kolesarka steza, pri TC

24, to je na novi tržnici, kjer so postavljene lesene hišice? Ta pitnik nima
ustreznega odtoka, saj voda teče direktno v zemljo. Zraven tega pitnika
oziroma pol metra vstran pa je postavljena prostostoječa elektroomara.

V sklopu sanacije
vi

To

pročelja na Meško-

24 je bila montirana pipa
ni

pravi

pipa na zidu,

na

zidu.

je

samo

ki je namenjena

samo

pitnik,

ampak

tržnici za zalivanje cvetja, ki se v letnih mesecih tam prodaja, zato tudi
nima nobenega

odtoka.

Vpliv vode na prostostoječo omarico
ni

mogoč, saj je le-ta ustrezne IP zašči-

te (vodotesna), saj mora kljubovati tudi

vremenskim razmeram (dež, sneg).
Zbrala Tatjana Špalir.

lektrarne Šoštanj

88.827,41 €

drugo stran komaj pridejo pešci, kaj

Kako je glede varnosti pitnika, ki je
nameščen pri stavbi na Meškovi ulici

sredstva

1999

Pločnik na mostu čez reko
ozek in po njem na

Žal

s strani Termoe-

91.804,37 €

Mislinjo je zelo

šala pridobiti kakšnega investitorja.
niso našli.

postavki A405 Zgornja vas-Razbor ozi-

1998

čjem, kjer sta Trgovski center Merca-

S tem projektom je zagotovo potrebno

znanih podatkih pri Spobjanu DRSI
zaenkrat ne načrtuje kakšnih večjih rekonstrukcij. Večja investicija, ki se obe-

Leto

ki pripravlja načrt kolesarskih
poti in pešpoti po Slovenj Gradcu, naj
prouči povezanost soseske S8 z obmo-

tovanega?

nadaljevati in neka idejna zasnova je bila

Stroka,

tor in Lidl.

da je me-

zemljišč za ureditev križišča.

kam naj bi ta denar bil namenjen?

zne odgovore.

ni, predvsem

preglednice je razvidno,

stna občina prejeto odškodnino vlo-

Že sprejeta zakonodaja

in počasi

cev

vasi

Mercator je že načrtovana v projektu.

Veliko otrok se

vozi v srednjo

šolo v

Ve-
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Boston Consulting Group vabi na dogodek za
ženske
MAR 30, 2020 | OBVESTILA

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

Boston Consulting Group ima zelo široko področje delovanja. V večinski meri gre za svetovanje podjetjem pri
preoblikovanju njihovega poslovanja s ciljem rasti in doseganjem konkurenčnih prednosti. Podjetja prihajajo iz
številnih panog, kot so energetika, avtomobilska industrija, gradbeništvo, vesoljska in letalska industrija,
proizvodnja strojev in sestavnih delov, medicinski pripomočki in tehnologija, pa zavarovalništvo, prodaja, mediji,
telekomunikacije, infrastruktura in transport. V družbi dajejo prostor posameznikom z zelo različnimi
strokovnimi ozadji. Poleg svetovalcev z ekonomsko izobrazbo za uspešno delovanje potrebujejo številne
strokovnjake drugih področij, ki opravljajo raziskave, pripravljajo predloge in imajo specifična znanja s področij,
s katerih prihajajo njihovi naročniki. Med številnimi zaposlenimi je tudi nekaj glasbenikov, literarnih
zgodovinarjev, kemikov in drugih. Res je, da je prevladujoč kader iz družboslovnih sfer, predvsem ekonomije, a
v družbi cenijo in razumejo pomen sodelovanja posameznikov z različnih področij, ki v razpravo prinesejo
različne poglede. Pomembna je samo posameznikova strast in želja, zato iščejo kadre iz praktično vseh
področij.
V skladu s svojimi vrednotami si prizadevajo za uravnoteženo zastopanost obeh spolov na vseh mestih v
družbi. Ker je pa na žalost delež žensk še vedno nižji od deleža moških, se tokratni dogodek osredotoča
samo nanje. V ta namen bo Boston Consulting Group (BCG), organiziral dogodek 9. aprila 2020 v obliki
spletnega seminarja, h katerem vabijo ženske iz celotne regije Jugovzhodne Evrope. Dogodek bo potekal v
angleškem jeziku (vabilo v slovenskem in angleškem jeziku v priponki). Namenjen je ženskam na začetku
njihove karierne poti ter diplomantkam in študentkam višjih letnikov. Namen dogodka je povezati ženske,
ki jih zanima področje svetovanja ter jim predstavitvi priložnosti v BCG-ju. Udeleženke bodo lahko iz prve roke
izvedele, kako je delati za to globalno svetovalno podjetje, saj bodo o svoji izkušnji spregovorili številni
predstavniki družbe iz Slovenije in tujine. Udeležba na dogodku je brezplačna.
Uvodno predavanje bo imela Melanie Seier Larsen, izvršna direktorica in partnerica v BCG. Je prva Slovenka,
ki je zasedla tako visok položaj v tem globalnem podjetju in tudi prva ženska in Srednje in Vzhodne Evrope, ki
je postala partnerica. S prevzemom partnerske funkcije je hkrati postala solastnica podjetja, ki v svetu
zaposluje okrog 20.000 ljudi in na leto beleži okrog 8 milijard evrov prihodkov. Letos je prejela nagrado
Artemida, ki jo podeljuje Združenje Manager najuspešnejšim slovenskim managerkam.
Prijava je možna na linku v enem izmed vabil.
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