Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 1. 12. 2020
Število objav: 20
Internet: 14
Tisk: 6
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 20
Inženirski dan: 0
potres: 1
Svetovni dan inženirjev: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
2

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
3

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
4

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

Do pasivne hiše lažje s pomočjo Zelenega kredita

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Sodobna gradnja omogoča izgradnjo stavb, ki za udobno bivanje stanovalcev porabljajo zelo malo ali nič energije.
Posledično so stroški energije v taki stavbi nižji, nižje...

Naslov

Boj s podnebno krizo mora ostati prva frontna črta človeštva

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 11. 2020

Avtor

Boštjan Videmšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Offshore Renewable Energy) je predvideno, da se bo zdajšnja kapaciteta vetrne energije s 12 gigavatov do leta 2050
povzpela kar na 300 gigavatov. Večinoma z gradnjo plavajočih vetrnih elektrarn ter izkoriščanjem energije morja
(plima, valovanje) in seveda sonca. »Covid-19 ni ustavil podnebnih sprememb. Na slabše gre...

Naslov

Banka Slovenije: V tretjem četrtletju pričakovano močan odboj v gospodarski rasti

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 30. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...je bilo značilno tudi za večino drugih članic evrskega območja. Razmere so bile ugodne v gradbeništvu, kar poleg
okrepljene gradnje stanovanjskih stavb povezujemo predvsem z večjo investicijsko aktivnostjo države v obliki gradenj
inženirskih objektov, so povzeli v slovenski centralni banki. Z normalizacijo razmer v dobavnih verigah...

Naslov

Umar: V tretjem četrtletju BDP okreval bolj od pričakovanj

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 30. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...določenih omejitvenih ukrepov fizičnega distanciranja in nošenja mask ter samozaščitnega obnašanja," je dejala
direktorica Umarja. Dodana vrednost v gradbeništvu je bila po drugi strani medletno pozitivna, hitro pa so okrevale
izvozno usmerjene predelovalne dejavnosti. Med njimi je bila aktivnost medletno višja...

Naslov

V tretjem četrtletju več kot 12-odstotni odboj v gospodarski rasti (zbirno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 30. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...navedbah Banke Slovenije velike, kar je bilo značilno za evrske države. Razmere so bile ugodne v gradbeništvu, kar
poleg okrepljene gradnje stanovanjskih stavb povezujejo z večjo investicijsko aktivnostjo države v obliki gradenj
inženirskih objektov. Z normalizacijo razmer v dobavnih verigah in okrepljenim tujim povpraševanjem so se...
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Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Naslov

Letni pregled STA - Slovenija 2020

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 1. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev , potres

...naraslo število bolnikov z gripi podobno boleznijo. 30. LJUBLJANA - Dars in turški Cengiz sta podpisala 98,6 milijona
evrov vredno pogodbo za začetek gradnje druge cevi karavanškega predora. Izkop se je začel konec avgusta; 3,5
kilometra dolg odsek naj bi bil končan maja 2025. 31. LUXEMBOURG/LJUBLJANA/ZAGREB...

Naslov

Umar: BDP v tretjem četrtletju okreval bolj od pričakovanj, upad v večini segmentov manjši
kot spomladi

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 30. 11. 2020

Avtor

STA , M. R.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...določenih omejitvenih ukrepov fizičnega distanciranja in nošenja mask ter samozaščitnega obnašanja," je dejala
direktorica Umarja. Dodana vrednost v gradbeništvu je bila po drugi strani medletno pozitivna, hitro pa so okrevale
izvozno usmerjene predelovalne dejavnosti. Med njimi je bila aktivnost medletno višja...

Naslov

(INTERVJU) Stanislav Kovačič, župan Poljčan: Vroča kri zavre le pri kadrovskih vprašanjih

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 1. 12. 2020

Avtor

Tomaž Ajd

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Instagram icon Facebook icon Z županom občine Poljčane Stanislavom Kovačičem o naložbi stoletja, izgradnji
čistilne naprave, obnovi dvojnega kozolca, gradnji negovalne bolnišnice ... Župan Stanislav Kovačič občino Poljčane
vodi že od njene osamosvojitve leta 2006. Pred dvema letoma je na županskih volitvah v...

Naslov

Več kot 7000 prošenj za delo v Ikei

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 11. 2020

Avtor

Vanja Brkić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...na sprejem prvih obiskovalcev pripravljeni v prvih mesecih prihodnjega leta. Takoj, ko bo datum znan, ga bomo delili
z javnostjo,« so dodali v družbi. Gradnja gre h koncu, saj je Ikea že pridobila nekaj potrebnih uporabnih dovoljenj. »
Zaprositi pa moramo še za nekaj manjših. To bomo storili, ko uredimo tudi vse...

Naslov

(Ne)premiki na trgu nepremičnin

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 11. 2020

Avtor

Nace Novak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...teku. Teh je na državni ravni kar nekaj, veliko pa jih je tudi v načrtih. Oktobra je bilo namreč po podatkih statističnega
urada izdanih več dovoljenj za gradnjo stanovanjskih in nestanovanjskih stavb kot v septembru. Ker se bo gradilo več
večstanovanjskih stavb, je bilo prejšnji mesec načrtovanih za 44 odstotkov...
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Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
13

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
15

Povzetek

Naslov

SIJ Acroni: žlindro bodo uporabili za kolesarske poligone

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 11. 2020

Avtor

Borut Hočevar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...katere bodo zgradili grbine in zavoje ter uredili drenažo. Z žlindro bodo nadomestili naravni material, drobljenec iz
kamna. Žlindro uporabljajo tudi za gradnjo cest. Več iz teme: Slovenske železarne > acroni > Olimpijski komite... >
Vizija >...

Naslov

Ne spreglejte dražb v decembru! Hiše, stanovanja, investicijska zemljišča, tovornjak ...

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 30. 11. 2020

Avtor

Uroš Božin

Teme

Gradbeništvo, graditev

...naprodaj v Preddvoru in Divači. Na dražbo gresta tudi dve večji investicijski zemljišči. Prvo je v Izoli in je namenjeno
gradnji turističnih zmogljivosti, drugo pa v Splitu, kjer je predvidena gradnja nove stanovanjske soseske. Če kupujete
tovornjak, se eden novejšega letnika skupaj s prikolico prodaja za 27 tisoč evrov....

Naslov

Na desetgigabitno dostopovno omrežje priključeni prvi rezidenčni uporabniki v Evropi

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 30. 11. 2020

Avtor

priloga Oglasna

Teme

Gradbeništvo, graditev

...letošnjega leta na ultrahitro širokopasovno optično omrežje (XGS-PON) priključiti tudi prve uporabnike v občini
Šentilj, kjer trenutno poteka gradnja optične infrastrukture. Z gradnjo slednje se sicer nadaljuje tudi v delih občine
Pesnica, v občinah Litija in Moravče, na območju Mestne občine Novo mesto in okoliških občin...

Naslov

V Kranju sta majhna ponudba in veliko povpraševanje v prvem polletju zelo zvišala cene
rabljenih stanovanj

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 30. 11. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...gorenjski prestolnici ne moremo pričakovati vsaj do konca leta 2023. Takrat naj bi bila po predvidevanjih direktorja
Iskre Impuls Anteja Bračiča končana gradnja stanovanjskega projekta Kranjska iskrica z okoli 360 stanovanji.
Razvijalec tega projekta, zemljišče leži na območju stare mlekarne, zraven kranjskega...

Naslov

Gradnja čistilne naprave po načrtih

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

Koroška; 1. 12. 2020

Avtor

Nejc Strojnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 13

Površina: 277 cm2

...ČRNA NA KOROŠKEM Gradnja čistilne naprave po načrtih Priklopilo se bo 98 odstotkov vseh gospodinjstev.
Investicija zaključena čez dve leti Nejc Strojnik Z dolgo pričakovanim projektom,...
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Naslov

Več kot 7000 prošenj za delo v Ikei

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ljubljana in okolica; 1. 12. 2020

Avtor

Vanja Brkić

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 547 cm2

...na sprejem prvih obiskovalcev pripravljeni v prvih mesecih prihodnjega leta. Takoj, ko bo datum znan, ga bomo delili
z javnostjo,« so dodali v družbi. Gradnja gre h koncu, saj je Ikea že pridobila nekaj potrebnih uporabnih dovoljenj. »
Zaprositi pa moramo še za nekaj manjših. To bomo storili, ko uredimo tudi vse...

Naslov

Gradnja šole končno bližje

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Naslovna stran; 1. 12. 2020

Avtor

Jasna Paladin

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 1

Površina: 190 cm2

...Gradnja šole končno bližje S potrditvijo investicijske dokumentacije na občinskem svetu je Občina Kamnik vendarle
tik pred objavo razpisa za izvajalca gradnje nove Osnovne šole Frana Albrehta, ki bo daleč najdražja naložba občine
do sedaj....

Naslov

Prikaz nasprotnih dejstev

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Gorenjska; 1. 12. 2020

Avtor

Rajko Puš

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 236 cm2

...projektov. Najbrž ni treba navajati, da se lahko uporabno dovoljenje pridobi na podlagi pozitivnega mnenja
strokovnjakov, soglasja dajalcev in izvedencev, gradnja pa mora biti skladna z ustreznimi projekti. Izjava Janeza
Hrovata, da sem se na Dunaju pojavil kot ena ključnih prič v korist multinacionalke WTE, je zavajajoča...

Naslov

Nov steber na Lubniku

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Gorenjska; 1. 12. 2020

Avtor

Danica Zavrl Žlebir

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 106 cm2

...Loka - Eden od obiskovalcev Lubnika nas je opozoril na gradbene posege, ki se letos dogajajo na tej škofjeloški
planinski točki, češ da gre verjetno za gradnjo novega električnega stebra. Vprašanje o tem smo naslovili na Planinsko
društvo Škofja Loka, ki upravlja kočo na vrhu. Podpredsednik društva Jože Stanonik...

Naslov

Za materialne koristi

Medij

Primorski dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 11. 2020

Avtor

Darja Kocbek

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 18

Površina: 293 cm2

...agencije STA odgovarjajo na ministrstvu. Minister Andrej Vizjak je po poročanju javne RTV Slovenija ob podpisu
koncesijske pogodbe dejal, da so naložbe v gradnjo hidroelektrarn v zasavskem delu ovrednotene na 350 milijonov
evrov, večino del pa bodo opravila slovenska podjetja. Dodal je še, da zasavske lokalne skupnosti...
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30.11.2020

Zurnal24.si

Ponedeljek, 06:24

Država: Slovenija

Kazalo

1/5

https://www.zurnal24.si/uporabno/do-pasivne-hise-l...

Do pasivne hiše lažje
Zelenega kredita

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

Avtor

Oglasno sporočilo

nlb

30. November

s

pomočjo

2020, ob 6:10

1/2

Sodobna gradnja omogoča izgradnjo stavb, ki za udobno bivanje
stanovalcev porabljajo zelo malo ali nič energije. Posledično so
stroški energije v taki stavbi nižji, nižje pa so tudi obremenitve
okolja, zato so vse bolj priljubljene. Zaradi manjših obremenitev
okolja jih spodbujajo tudi banke z ugodnejšimi krediti.
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30.11.2020

Zurnal24.si

Ponedeljek, 06:24

Država: Slovenija

Kazalo
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https://www.zurnal24.si/uporabno/do-pasivne-hise-l...

Glavna značilnost pasivnih hiš
potrebujejo zelo malo

ali

je

visoka energetska učinkovitost. Za svoje delovanje

nič energije, od tod tudi izraz skoraj nič-energijske hiše. Za

stanovalce imajo tudi druge prednosti – omogočajo višja kakovost bivalnega okolja,
zaradi načina gradnje pa imajo tudi daljši življenjski cikel in dlje časa obdržijo vrednost
na trgu.
Gradnja pasivnih hiš

je

res nekoliko dražja od klasične gradnje, vendar nižji stroški

obratovanja dolgoročno prinašajo občutne prihranke. Prihranite pa lahko tudi zaradi
ugodnejšega stanovanjskega kredita za okolju prijazne nepremičnine in subvencije,
jo za nakup

ali

ki

gradnjo pasivne hiše pridobite pri slovenskem javnem okoljskem skladu

(Eko skladu).
Morda boste ugotovili, da

je

pasivna hiša kljub visoki začetni investiciji

z

upoštevanjem

teh ugodnosti dosegljiva. Pomembno je, da že na začetku naredite finančni izračun.
Preverite, koliko imate lastnih finančnih sredstev, koliko nepovratnih sredstev Eko
sklada lahko pridobite in koliko stanovanjskega kredita lahko dobite. Pri stanovanjskem
kreditu se najprej vprašajte, koliko bi lahko vsak mesec namenili za odplačevanje
kredita. Ker bodo stroški energije

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

dohodka in

s

v

pasivni hiši nižji, vam bo ostalo več prostega

tem več prostora za mesečno anuiteto in posledično višji kredit.

nlb
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Ugodnejši bančni krediti za nakup in gradnjo pasivnih hiš
Za vse,

ki

nameravate graditi

Zeleni stanovanjski kredit,

ali

kupiti pasivno hišo, so

v

NLB oblikovali poseben NLB

ugodnejši od klasičnega stanovanjskega kredita. Z NLB

ki je

Zelenim stanovanjskim kreditom dobite:

vsaj 0,5- % nižjo obrestno mero od izhodiščne obrestne mere NLB
Stanovanjskega kredita;
100 EUR nižje stroške odobritve.
NLB Zeleni stanovanjski kredit lahko dobite za dobo do 30 let, izbirate lahko med
spremenljivo in nesprejemljivo obrestno mero. Odobritev
dokumentacije pa vam ni treba priložiti (poskrbite

le

je

hitra in enostavna, dodatne

za dokumente,

ki jih

morate tudi

sicer predložiti pri najemu kredita).
Kredit lahko zavarujete

z

vsemi oblikami zavarovanj,

kredite. Prednost NLB Zelenega kredita

je

ki

so na voljo za stanovanjske

tudi, da se pri zavarovanju, če se odločate za

gradnjo "hiše na ključ" pri partnerjih NLB, upošteva bodoča vrednost nepremičnine in
ne

le

vrednost zemljišča,

ki je v

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

dobite višji znesek kredita kot

v

trenutku najema kredita edina otipljiva. Tako lahko
primeru, da se pri zavarovanju upošteva

le

vrednost

zemljišča.

Banke imajo pomembno vlogo pri doseganju ciljev trajnostnega
razvoja družbe. V NLB so pred kratkim kot prva banka v Sloveniji
pristopili k podpisu globalnih načel odgovornega bančništva,
pridružili pa so se tudi nacionalnemu zavezništvu za zeleno,
pametno in tehnološko Slovenijo. V skladu z novo trajnostno
strategijo banke, s katero se zavezujejo k izboljševanju vpliva na
okolje in k družbeni blaginji, prenavljajo tudi ponudbo banke. Prvi
korak je NLB Zeleni stanovanjski kredit, v prihodnje pa bodo
ponudbo zelenih produktov še dopolnjevali.
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nlb

Nepovratna sredstva Eko sklada
Pozanimajte se tudi za nepovratna sredstva Eko sklada. Za nakup

ali

gradnjo pasivne

hiše lahko pridobite subvencijo od 65 do 135 EUR/m2 na neto ogrevano površino
stavbe, odvisno od energetske učinkovitosti stavbe in nekaterih drugih dejavnikov.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Višina subvencije

je

navzgor omejena, in sicer lahko dobite največ do 30 % priznanih

stroškov in za največ:

150 m2 pri samostojni pasivni hiši,
120 m2 pri vrstni

ali

dvostanovanjski hiši.

Ustvarite svoj pasivni dom z NLB Zelenim stanovanjskim
kreditom
Za individualno ponudbo NLB Zelenega stanovanjskega kredita lahko 24/7
pokličite na video klic

ali

pa obiščete najbližjo NLB Poslovalnico. Svetovalec za

stanovanjske kredite bo svetoval najboljšo finančno rešitev za vas in vam
pomagal pri vseh korakih nakupa

ali

gradnje pasivne hiše.

Več o ponudbi NLB Stanovanjskih kreditov: www.nlb.si/stanovanjski-kredit

9

30.11.2020

Zurnal24.si

Ponedeljek, 06:24

Država: Slovenija

Kazalo

5/5

https://www.zurnal24.si/uporabno/do-pasivne-hise-l...

S Spleta

Prevara ob volitvah: izkoristili so tako Trumpa kot Bidna

kredit

gradnja hiše

gradnja doma

eko hiša

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

NLB
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1/4

Boj s podnebno krizo mora ostati prva frontna črta človeštva

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

Začasna zamrznitev globalnih gospodarskih aktivnosti in potovanj na »veliko podnebno sliko« ne bo vplivala.

Odpri galerijo
V zadnjih 20 letih je bilo po svetu, po podatkih WMO, 7348 katastrofalnih podnebnih dogodkov, ki so bili neposredno povezani s podnebnimi
spremembami. Povzročili so smrt 1,2 milijona ljudi. Na fotografiji posledice novembrskega orkana Iota v Nikaragvi. Foto Oswaldo Rivas/Reuters

Boštjan Videmšek
30.11.2020 ob 06:00

Boštjan Videmšek
30.11.2020 ob 06:00
Poslušajte
Čas branja: 12:39 min.

11

Delo.si
Država: Slovenija

30.11.2020
Ponedeljek, 06:01

Kazalo

https://www.delo.si/novice/svet/boj-s-podnebno-kri...

2/4

Delite
Ravno v teh dneh bi moral v Glasgowu potekati 26. svetovni podnebni vrh (COP26), ki pa so ga zaradi pandemije novega koronavirusa že spomladi
prestavili na prihodnje leto. Že ta gesta – zakaj vrh ne bi mogel potekati v digitalni, prirejeni obliki? – je nakazala, da podnebna kriza ne glede na
neskončno število visoko letečih fraz, še zdaleč ni na vrhu prioritet mednarodne skupnosti.
Da je podnebna kriza v času pandemije izpadla z menijev mednarodne politike, je minuli ponedeljek ob začetku dvotedenskega podnebnega dialoga,
ki poteka v okviru Združenih narodov, opozoril tudi predsednik COP26 Alok Sharma. »Pozivamo k novim, bolj ambicioznim in nacionalno odločnim
prispevkom k dolgoročni strategiji na poti do brezogljične družbe,« je nagovoril mednarodno skupnost in posamezne države pozval Sharma ter
opozoril na težave s financiranjem velikih podnebnih projektov in upad pozornosti za podnebne vprašanja v času pandemije.

Kvantni skok za financiranje zelenega načrta
Med konferenco se je oglasil tudi generalni sekretar Združenih narodov António Guterres, ki še vedno upa, da so cilji natanko pred petimi leti
podpisanega pariškega podnebnega sporazuma, še vedno dosegljivi. »Odločitve, ki jih sprejemamo zdaj, bodo določile tok prihodnjih tridesetih in več
let. Če želimo uresničiti cilje poldruge stopinje Celzija, moramo emisije v ozračje razpoloviti do leta 2030 in razogljičenje izpeljati do leta 2050,« je na
virtualni konferenci ZN o podnebnih spremembah pred tednom dni dejal Gutteres in dodal, da bi bile, če teh ciljev ne dosežemo, posledice za
gospodarstva, družbe in ljudi veliko hujše, kot so posledice pandemije bolezni covid-19.

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

»Zato moramo veliko vlagati v javno zdravstvo, prehransko varnost in izobrazbo za vse; v opolnomočenje žensk, deklic in najbolj ranljivih; v podporo
produktivnih investicij in zaposlovanja, v dostop do energije in, na splošno, v promocijo človekovih pravic,« je bil izrazito jasen Gutteres, ki je kot eden
redkih med seboj povezal vse ključne elemente boja za skupno, do podnebja in sočloveka (ter sobitja) prijazno prihodnost.

Začetek leta 2020 so zaznamovali obsežni požari v Avstraliji.
FOTO: Loren Elliott/Reuters

Brez vpliva na »veliko podnebno sliko«
Po podatkih Svetovne meteorološke organizacije (WMO) so se emisije toplogrednih plinov v ozračje – predvsem zaradi zmanjšanja prometa – letos
zmanjšale za 4,2 do 7,5 odstotka. A po mnenju strokovnjakov iz taiste organizacije je to »le majhna kaplja«, saj se toplogredni plini kot neposredna
posledica človeških aktivnosti še naprej kopičijo v ozračju. Začasna zamrznitev globalnih gospodarskih aktivnost in potovanj po podatkih WMO na
»veliko podnebno sliko« tako rekoč ne bo imela nikakršnega vpliva. Nasprotno. Emisije se kopičijo, kar se še najbolje kaže na postaji za merjenje
ogljikovega dioksida v ozračju na Havajih (Mauna Loa), kjer je bilo izmerjeno septembrsko povprečje delcev ogljikovega dioksida v ozračju 411,3.
Septembra lani: 408,5. To je velika, zastrašujoča razlika. Nazadnje je bilo v zemeljskem ozračju toliko ogljikovega dioksida zgoščenega pred tremi do
petimi milijoni let, ko je bila povprečna temperatura višja za dve do tri stopinje Celzije, gladina morja pa za deset do dvajset metrov.
Znanstveniki WMO so izračunali, da bi se izpusti v ozračje, če bi želeli ohraniti vsaj malo upanja, morali razpoloviti že do leta 2030.
Poročilo WMO (Green Gas Bulletin), ki sop ga objavili minuli ponedeljek, navaja podatek, da je količina ogljikovega dioksida v ozračju zdaj za 50
odstotkov višja kot leta 1750 – pred začetkom industrijske revolucije, količina izpustov ogljikovega dioksida v ozračje pa se je od leta 1990 povečala
za kar 45 odstotkov. Tu nikakor ne gre pozabiti metana, potencialno še veliko bolj nevarnega toplogrednega plina, katerega izpusti (živinoreja, riževa
polja, naftno-plinska industrija …) so do zdaj predstavljali 17 odstotkov vseh toplogrednih izpustov, že zdaj pa je metana v ozračju dvainpolkrat več
kot pred industrijsko dobo. S pospešenim taljenjem permafrosta utegne metan uničujoče hitro »ujeti« ogljikov dioksid. To bi bilo – pogubno. Ne le za
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podnebje in okolje.

Želje: ambicioznost in smelost
Leto 2020 bo, kot vse kaže, najbolj vroče v zgodovini merjenja temperatur. In to kljub temu, da ga – vsaj za zdaj – ni zaznamoval kak zares izreden
pojav, kot je bil leta 2016 El Niño. Pandemično leto 2020 si bomo med drugim zapomnili po najvišji arktični temperaturi v sibirskem Verhojansku, kjer
so 20. junija izmerili 38 stopinj Celzija. V taistem Verhojansku, kjer so februarja 1892 izmerili najnižjo temperaturo na severni polobli – minus 67,8
stopinje Celzija. In po gorečih Arktiki, Amazoniji, Avstraliji. Ter predvsem po najmanjši količini arktičnega ledu, ki se topi desetkrat hitreje od najbolj
pesimističnih napovedi.

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

Cilji pariškega podnebnega sporazuma – to je zdaj že popolnoma jasno – so žal nedosegljivi. Utopični. Rast povprečnih temperatur nad poldrugo
stopinjo Celzija ne bo mogoče omejiti. Prav tako si je skoraj nemogoče predstavljati, da bi do leta 2050 postali brezogljična … postogljična družba.
Znanstveniki iz vrst WMO so izračunali, da bi izpuste, če bi želeli ohraniti vsaj malo upanja, morali razpoloviti že do leta 2030. Če se to ne bo zgodilo,
se bo moralo stotine milijonov ljudi po vsem svetu že kmalu soočiti z velikanskimi požari, sušami, poplavami, naraščajočimi (in izumirajočimi) oceani,
izgubo domov in delovnih mest, pandemično revščino in – podnebnim begunstvom.

Arktični led se topi desetkrat hitreje od najbolj pesimističnih napovedi. FOTO: Natalie Thomas/Reuters
Čeprav so podnebna vprašanja v času dominacije ene same teme bolj ali manj izginila iz medijev in javnega diskurza (podobno, denimo, velja za
vojne in tragedije beguncev), je vsaj v Evropski uniji vendarle zaznati nekaj premikov. In to – ironično – v politiki. EU je zadnjih mesecih še zaostrila
svoje podnebne in okoljske cilje, kar je posledica novega zelenega dogovora in načrta o zeleni (gospodarski) obnovi Evropske unije po koncu
pandemije. Evropska komisija je pred časom tarčo za znižanje emisij toplogrednih plinov v ozračje do leta 2030 »dvignila« s 40 na 55 odstotkov,
evropski parlament pa je letvico dvignil na 60 odstotkov. Za dosego teh dejansko izjemno ambicioznih načrtov imamo manj kot deset let časa. EU ob
tem želi postati »podnebno nevtralna« do leta 2050, pomemben del razogljičenja evropske energetike pa predstavljajo načrtovane velike investicije v
vetrne elektrarne. V strategiji evropske komisije za pridobivanje obnovljivih virov energije na morju – oziroma ne na kopnem – (EU Strategy on
Offshore Renewable Energy) je predvideno, da se bo zdajšnja kapaciteta vetrne energije s 12 gigavatov do leta 2050 povzpela kar na 300 gigavatov.
Večinoma z gradnjo plavajočih vetrnih elektrarn ter izkoriščanjem energije morja (plima, valovanje) in seveda sonca.
»Covid-19 ni ustavil podnebnih sprememb. Na slabše gre in možnosti, da še kaj ukrenemo, se manjšajo. Če nam bo cepivo morda pomagalo, da se
izvlečemo iz pandemije novega koronavirusa, za globalno podnebno urgentnost ni na voljo nikakršnega cepiva.«
Patricia Espinosa
Ob Evropski uniji, ki se je k prehodu v brezogljično družbo zavezala do leta 2050, je to – večina letos – storilo še 110 držav. Med njimi Japonska,
Južna Koreja in Združeno Kraljestvo. Kitajska, velika onesnaževalka in tudi velika gospodarsko-politično-geostrateška zmagovalka pandemičnega
obdobja, si je za prehod v brezogljičnost izbrala leto 2060. »Covid-19 ni ustavil podnebnih sprememb. Na slabše gre in možnosti, da še kaj ukrenemo,
se manjšajo. Če nam bo cepivo morda pomagalo, da se izvlečemo iz pandemije novega koronavirusa, za globalno podnebno urgentnost ni na voljo
nikakršnega cepiva,« je bila med virtualnim srečanjem jasna generalna sekretarka Združenih narodov za podnebne spremembe Patricia Espinosa.

Menjava v Beli hiši
Drobec optimizma je mogoče iskati tudi v bližajoči se menjavi v Beli hiši, kjer bo velikega podizvajalca naftno-plinskih in premogovniških
lobijev Donalda Trumpa zamenjal Joe Biden, ki je v predvolilni kampanji večkrat obljubil, da bo ena prvih potez po prihodu v Ovalno pisarno vrnitev
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Združenih držav Amerike v pariški podnebni sporazum. To bi lahko pozitivno vplivalo na ozračje v mednarodni skupnosti, ne pa nujno na – ozračje
samo. V tem kontekstu je treba razumeti tudi imenovanje nekdanjega zunanjega ministra Johna Kerryja, ki je konec leta 2015 v Parizu vodil ameriško
delegacijo, za posebnega podnebnega odposlanca. Biden skupaj s sodelavci pripravlja podnebni paket – jedro je ustvarjanje novih delovnih mest –
vreden 1800 milijard dolarjev, toda Trumpovega rušenja okoljsko-podnebnih sporazumov in dogovorov mu brez podpore senata ne bo uspelo ustaviti.
Kaj šele spreobrniti v dejanski, delujoči zeleni new deal.

Največja grožnja človeštvu

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

Po podatkih Mednarodne agencije za obnovljivo energijo (IRENA) bi industrija obnovljivih energij do leta 2050 ustvarila 40 milijonov novih delovnih
mest, celoten energetski sektor pa 100 milijonov (danes 58 milijonov). Vetrna in sončna energija naj bi – sodeč po trenutnih trendih – kmalu presegli
energetsko kapaciteto zemeljskega plina (2023) in tudi premoga (2024), zadnje poročilo Mednarodne agencije za energijo (IEA) pa med drugim
poudarja, da so se obnovljivi viri energije v času pandemije izkazali za »bolj vzdržljive, kot se je mislilo«. Po podatkih IEA bodo obnovljivi viri energije
v prihodnjih petih letih na globalni ravni tako predstavljali kar 95 odstotkov novih energetskih zmogljivosti. Poročilo tudi navaja, da bo ključna sončna
energija, ki bo postala vir »najcenejše električne energije v zgodovini«.

Zaradi ekstremnih vremenskih in podnebnih dogodkov, kot so viharji, poplave ali vročinski valovi, v zadnjih desetih letih prizadetih 1,7 milijarde
ljudi. FOTO: Wendell Escoto/Afp

Podnebna realnost: katastrofa
V zadnjih dvajsetih letih se je po svetu, po podatkih WMO, zgodilo 7348 katastrofalnih podnebnih dogodkov, ki so bili neposredno povezani s
podnebnimi spremembami. Povzročili so smrt 1,2 milijona ljudi, vplivali pa, tako ali drugače, na življenje kar štirih milijard ljudi. Več kot na polovico
svetovnega prebivalstva, torej. Pa se je podnebna kriza šele dobro začela. Do zdaj smo videli – in doživeli – le njene »nastavke«. Če je pandemija
novega koronavirusa letos čez rob ekstremne revščine potisnila že več kot sto milijonov ljudi, se bo zaradi posledic podnebnih sprememb ta številka v
prihodnjem desetletju še podvojila. Pred vrati pa je tudi velika prehranska kriza, svari Andrew N. Garman, profesor z univerze Rush in avtor
knjigeHealing our Future: Leadership for a Changing Health System.
Pandemično leto 2020 si bomo med drugim zapomnili po najvišji arktični temperaturi v sibirskem Verhojansku, kjer so 20. junija izmerili 38 stopinj
Celzija.
Zelo podobne izsledke je mogoče najti v povsem novem poročilu Mednarodne federacije Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) s sedežem v
Ženevi. Poročilo o naravnih katastrofah leta 2020 opozarja, da je podnebna kriza s svojimi posledicami, ki jih občutijo skupnosti po vsem svetu, prav
tako katastrofalna kot pandemija, ki ji je zdaj namenjena tako rekoč celotna globalna pozornost. Poročilo navaja, da je bilo zaradi ekstremnih
vremenskih in podnebnih dogodkov, kot so viharji, poplave ali vročinski valovi, v zadnjih desetih letih prizadetih 1,7 milijarde ljudi. V istem času je
zaradi posledic podnebnih sprememb že umrlo 410.000 ljudi – večinoma iz nižjega in srednjega družbenega razreda. Ironično je, da niti ena izmed
dvajsetih podnebno (in celostno) najbolj ogroženih držav, ki jih navaja poročilo, ni med dvajsetimi državami, ki prejmejo največ pomoči: Somalija, ki
velja za najbolj ranljivo, je podatkih IFRC po količini pomoči, ki jo prejme na prebivalca, šele na 71. mestu med vsemi državami sveta.

Preberite še:
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Banka Slovenije: V tretjem četrtletju
pričakovano močan odboj v gospodarski rasti
Banka Slovenije: V tretjem četrtletju pričakovano močan odboj v gospodarski rasti
Ljubljana, 30. novembra - BDP je po desezoniranih podatkih v tretjem četrtletju na četrtletni ravni zrasel za 12,4 odstotka.
"Odboj v gospodarski rasti je bil ob sprostitvi protikoronskih ukrepov pričakovano močan in primerljiv s tistim v evrskem
območju," so zapisali v Banki Slovenije, a opozorili, da v zadnjem delu leta ponovno pričakujemo upad gospodarske rasti.
"Izboljšanje razmer je beležila velika večina dejavnosti, moč okrevanja pa je znotraj četrtletja že začela slabeti. V Banki
Slovenije pričakujemo, da bomo ob ponovni zaustavitvi javnega življenja v zadnjem letošnjem četrtletju ponovno beležili
precejšen izpad aktivnosti, a manj izrazit kot ob prvem valu epidemije," so zapisali v odzivu na danes objavljene podatke
statističnega urada o slovenskem bruto domačem proizvodu (BDP) v tretjem četrtletju.
Razlike v okrevanju dejavnosti so bile velike, kar je bilo značilno tudi za večino drugih članic evrskega območja. Razmere
so bile ugodne v gradbeništvu, kar poleg okrepljene gradnje stanovanjskih stavb povezujemo predvsem z večjo
investicijsko aktivnostjo države v obliki gradenj inženirskih objektov, so povzeli v slovenski centralni banki.
Z normalizacijo razmer v dobavnih verigah in okrepljenim tujim povpraševanjem so se po njihovih navedbah razmere
precej izboljšale tudi v industriji. Med pomembnejšimi dejavnostmi so se z globokim padcem soočali le še v proizvodnji
kovin, dobra tretjina panog predelovalnih dejavnosti pa je že presegla lanske ravni proizvodnje. Zaradi odboja domače
zasebne potrošnje so realni prihodki v trgovini presegli lansko raven brez upoštevanja prodaje goriv.

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

Po pričakovanjih so pogoji poslovanja ostali najzahtevnejši v storitvenih dejavnostih, ki so vezane na socialne stike in
mednarodni turizem, so navedli.
"Že znotraj tretjega četrtletja je okrevanje gospodarstva začelo slabeti, z novim valom epidemije in ponovno zaostritvijo
ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom pa se tudi gospodarske razmere ob koncu leta ponovno
izrazito zaostrujejo," so opozorili in dodali: "V Banki Slovenije ocenjujemo, da se bo gospodarstvo v letošnjem zadnjem
četrtletju ponovno skrčilo, a manj kot v drugem."
Kriza se tokrat poglablja predvsem v storitvah. "V Banki Slovenije ocenjujemo, da v tem segmentu gospodarstva, ki ga je
kriza najbolj prizadela, obstaja velika verjetnost dolgotrajnejše krize. Storitve, ki jih omejevalni ukrepi najbolj prizadenejo,
so v domačem gospodarstvu pred krizo zagotavljale približno 22 odstotkov delovnih mest in ustvarile 20 odstotkov
dodane vrednosti, v evrskem pa 25 odstotkov oziroma 19 odstotkov," so spomnili.
Na drugi strani so podjetja v predelovalnih dejavnostih novembra še ostala optimistična v ocenah povpraševanja. "To
povezujemo z ohranjanjem dobavnih verig, boljšo pripravljenostjo na poslovanje v epidemiji in močnejšim tujim
povpraševanjem kot v prvem valu zaradi obnovljene rasti Kitajske in spodbudnih gospodarskih podatkov za ZDA. Njun
delež v blagovnem izvozu podjetij v evrskem območju je pred krizo znašal 23 odstotkov. Novembra so tako ostala
razmeroma optimistična tudi podjetja v nemški industriji," so sklenili v Banki Slovenije.
Slovenski BDP se je v tretjem letošnjem četrtletju glede na enako obdobje lani realno zmanjšal za 2,6 odstotka, je danes
objavil statistični urad. Po desezoniranih podatkih je na četrtletni ravni zrasel za 12,4 odstotka, v medletni primerjavi pa
upadel za 2,9 odstotka. V prvih devetih mesecih je BDP medletno upadel za šest odstotkov.
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Umar: V tretjem četrtletju BDP okreval bolj od
pričakovanj
Realni BDP je v tretjem četrtletju okreval bolj, kot so pričakovali v Umarju. "K manjšemu medletnemu upadu aktivnosti je
prispevalo predvsem hitro okrevanje aktivnosti v izvoznem delu gospodarstva, predelovalnih in nekaterih storitvenih
dejavnostih," so izpostavili v Umarju in za zadnje četrtletje napovedali vnovičen upad aktivnosti.
"Na podlagi dostopnih podatkov ocenjujemo, da bodo posledice v zadnjem četrtletju osredotočene predvsem na storitveni
sektor in manj na dejavnosti, vpete v mednarodno menjavo. Za zdaj kaže, da bo upad v večini segmentov manjši kot
spomladi, k čemu prispevajo tudi prilagoditve podjetij in potrošnikov novi realnosti, enak ali večji upad pa je pričakovati v
gostinstvu in razvedrilnih, športnih, rekreacijskih in osebnih storitvah," je dejala direktorica Urada RS za
makroekonomske analize in razvoj (Umar) Maja Bednaš.
Umar bo v naslednjih dveh tednih ocenil uresničevanje jesenske napovedi in bo pred koncem leta, če bo treba, pripravil
zimsko napoved. Kar zadeva okrevanje v prihodnjem letu, se to verjetno zamika proti drugemu četrtletju. "Vse bo odvisno
od epidemioloških razmer, uvajanja cepiva in odzivnosti politik z ukrepi za blaženje posledic," je dodala Maja Bednaš.
Kot so v Umarju povzeli danes objavljene statistične podatke, sta se v tretjem četrtletju zmanjšala medletna padca izvoza
in uvoza zaradi oživljanja aktivnosti v glavnih trgovinskih partnericah. Storitvene dejavnosti, povezane z domačo
potrošnjo in turizmom, so prav tako povečale obseg aktivnosti, vendar so zaradi ohranitve določenih omejitvenih ukrepov
in močnega upada prihoda tujih turistov okrevale počasneje.

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

Sproščanje ukrepov je vplivalo na rast potrošnje gospodinjstev, ki je medletno ostala malenkost nižja tudi zaradi visoke
ravni varčevanja. Investicije v opremo in stroje so četrtletno močno okrevale, investicije v gradbene objekte so presegle
raven pred letom dni. Skupna raven bruto investicij je predvsem zaradi močnega zmanjšanja zalog ostala precej pod
lansko ravnjo. Med agregati potrošnje je bila medletno višja le končna državna potrošnja, so dodali.
K padcu dodane vrednosti v tretjem letošnjem četrtletju so zaradi počasnejšega okrevanja največ prispevale storitve, še
zlasti skupina gostinstva, trgovine in prometa. Razmere so se izboljšale, v gostinstvu je k temu prispevala tudi večja
usmeritev počitnic in izletov na domači trg, v trgovini pa predvsem realizacija dela odloženih nakupov iz drugega
četrtletja. Na izboljšanje v prometu je vplival predvsem mednarodni tovorni promet.
"Najpočasneje so okrevale razvedrilne, športne, rekreacijske in osebne storitve, kjer je dodana vrednost najbolj
zaostajala za lansko ravnjo zaradi ohranitve določenih omejitvenih ukrepov fizičnega distanciranja in nošenja mask ter
samozaščitnega obnašanja," je dejala direktorica Umarja.
Dodana vrednost v gradbeništvu je bila po drugi strani medletno pozitivna, hitro pa so okrevale izvozno usmerjene
predelovalne dejavnosti. Med njimi je bila aktivnost medletno višja v farmacevtski industriji, dodatno še v proizvodnji
opreme IKT, prehrambeni in lesni industriji. Padec je ostal največji v kovinski industriji in usnjarstvu, precej pa se je
zmanjšal v proizvodnji motornih vozil in električnih naprav.
Zaupanje potrošnikov se je v poletnih mesecih povečalo z zgodovinsko nizke ravni, k čemur je prispevalo tudi izboljšanje
razmer na trgu dela, kjer se je število delovno aktivnih četrtletno povečalo. "K izboljšanju razmer na trgu dela, ki pa
ostajajo bolj zaostrene kot pred letom, je ob okrevanju gospodarske aktivnosti ključno prispevalo podaljšanje vladnih
interventnih ukrepov za ohranjanje delovnih mest," je ocenila Bednaševa.
Slovenski BDP se je v tretjem letošnjem četrtletju glede na enako obdobje lani realno zmanjšal za 2,6 odstotka, je danes
objavil statistični urad. Po desezoniranih podatkih je na četrtletni ravni zrasel za 12,4 odstotka, kar je več kot v EU, kjer je
v povprečju dosegel 11,6-odstotno rast, v medletni primerjavi pa upadel za 2,9 odstotka, v EU v povprečju za 4,3
odstotka. V prvih devetih mesecih je BDP v Sloveniji medletno upadel za šest odstotkov.
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V tretjem četrtletju več kot 12-odstotni odboj v
gospodarski rasti (zbirno)
Slovenski BDP se je v tretjem letošnjem četrtletju glede na enako obdobje lani realno zmanjšal za 2,6 odstotka. Po
desezoniranih podatkih je na četrtletni ravni zrasel za 12,4 odstotka, v medletni primerjavi pa upadel za 2,9 odstotka. V
prvih devetih mesecih je BDP medletno upadel za šest odstotkov, je objavil statistični urad.
Bruto domači proizvod (BDP) je po 2,4-odstotnem padcu v prvem četrtletju v drugem četrtletju upadel za 13 odstotkov.
Po desezoniranih podatkih je v četrtletni primerjavi v prvem trimesečju padel za 4,7 odstotka in v drugem za 9,8 odstotka,
v letni primerjavi pa v prvem četrtletju za 3,5 odstotka in v drugem za 12,9 odstotka.
Odboj v gospodarski rasti je bil ob sprostitvi protikoronskih ukrepov v tretjem četrtletju pričakovano močan in primerljiv s
tistim v evrskem območju, kjer je bil v povprečju 11,6-odstoten, so zapisali v Banki Slovenije. V Uradu RS za
makroekonomske analize in razvoj (Umar) so dodali, da je slovenski realni BDP v tretjem četrtletju okreval bolj, kot so
pričakovali. Podatki so pozitivno presenetili tudi analitike Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).
V vseh treh institucijah pa so opozorili, da v zadnjem delu leta ponovno pričakujejo upad gospodarske rasti. Umar bo v
naslednjih dveh tednih ocenil uresničevanje jesenske napovedi in bo pred koncem leta, če bo treba, pripravil zimsko
napoved. V GZS za zadnje četrtletje napovedujejo padec BDP na medletni ravni pri 7,5 odstotka.
Po ugotovitvah statističnega urada se je v tretjem četrtletju izvoz v letni primerjavi zmanjšal za 9,5 odstotka. Izvoz blaga
je padel za 4,6 odstotka, izvoz storitev za 25,8 odstotka. Uvoz se je zmanjšal za 13,1 odstotka. Uvoz blaga je zdrsnil za
11,2 odstotka, uvoz storitev za 22,4 odstotka. Med storitvami se je tako pri izvozu kot pri uvozu najbolj zmanjšal obseg
potovanj.

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

Domače trošenje se je v tretjem četrtletju zmanjšalo za pet odstotkov, od tega se je končno trošenje zmanjšalo za 0,3
odstotka, bruto investicije pa za skoraj petino oz. za 19,6 odstotka. Na izrazit upad bruto investicij so vplivale spremembe
zalog oz. njihovo zmanjšanje.
V okviru končnega trošenja se je zmanjšalo le končno trošenje gospodinjstev, in sicer za 0,9 odstotka. Zmanjšanje je bilo
manj izrazito kot v prvih dveh četrtletjih letošnjega leta. V prvem četrtletju je bilo zmanjšanje namreč 6,3-odstotno, v
drugem četrtletju pa 17,4-odstotno.
Končna potrošnja gospodinjstev na domačem trgu se je zmanjšala za šest odstotkov. K znižanju je največ prispevalo
zmanjšanje izdatkov za storitve in gorivo. Izrazitejše zmanjšanje končne potrošnje je ublažilo predvsem povečanje
izdatkov za trajne dobrine, ki so bili večji za 4,3 odstotka. Končno trošenje države se je povečalo za 1,4 odstotka.
Bruto investicije v osnovna sredstva so se v tretjem četrtletju zmanjšale za 1,8 odstotka. Na zmanjšanje je vplivalo
zmanjšanje investiranja v stroje in opremo, tako v transportno opremo kot v druge stroje in opremo, medtem ko se je
investiranje v gradbene objekte zvišalo za 2,7 odstotka, je navedel statistični urad.
Po mnenju GZS je bilo za tretje četrtletje ključno hitro in močno okrevanje domačega povpraševanja, ki je izviralo iz
zapoznele rasti potrošnje prebivalstva kot tudi koriščenja turističnih bonov.
V Umarju so povzeli, da sta se medletna padca izvoza in uvoza zmanjšala zaradi oživljanja aktivnosti v glavnih
trgovinskih partnericah. Storitvene dejavnosti, povezane z domačo potrošnjo in turizmom, so povečale obseg aktivnosti,
vendar so zaradi ohranitve določenih omejitvenih ukrepov in močnega upada prihoda tujih turistov okrevale počasneje.
Razlike v okrevanju dejavnosti so bile po navedbah Banke Slovenije velike, kar je bilo značilno za evrske države.
Razmere so bile ugodne v gradbeništvu, kar poleg okrepljene gradnje stanovanjskih stavb povezujejo z večjo
investicijsko aktivnostjo države v obliki gradenj inženirskih objektov.
Z normalizacijo razmer v dobavnih verigah in okrepljenim tujim povpraševanjem so se po njihovih navedbah razmere
precej izboljšale tudi v industriji. Med pomembnejšimi dejavnostmi so se z globokim padcem soočali le še v proizvodnji
kovin. Zaradi odboja domače zasebne potrošnje so realni prihodki v trgovini presegli lansko raven.
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Po pričakovanjih so pogoji poslovanja ostali najzahtevnejši v storitvenih dejavnostih, ki so vezane na socialne stike in
mednarodni turizem. V Banki Slovenije ocenjujejo, da v tem segmentu gospodarstva, ki ga je kriza najbolj prizadela,
obstaja velika verjetnost dolgotrajnejše krize.
K padcu dodane vrednosti so zaradi počasnejšega okrevanja po ugotovitvah Umarja največ prispevale storitve, zlasti
skupina gostinstva, trgovine in prometa. Razmere so se izboljšale, v gostinstvu je k temu prispevala večja usmeritev
počitnic in izletov na domači trg, v trgovini pa predvsem realizacija dela odloženih nakupov iz drugega četrtletja.
Najpočasneje so okrevale razvedrilne, športne, rekreacijske in osebne storitve, kjer je dodana vrednost najbolj zaostajala
za lansko ravnjo zaradi ohranitve določenih omejitvenih ukrepov, so ocenili. Dodana vrednost v gradbeništvu pa je bila po
drugi strani medletno pozitivna, hitro pa so okrevale izvozno usmerjene predelovalne dejavnosti.
Skupna zaposlenost je v tretjem četrtletju znašala 1.034.564 oseb, kar je 1,8 odstotka manj kot v tretjem četrtletju lani. K
izboljšanju razmer na trgu dela je ob okrevanju gospodarske aktivnosti po mnenju Umarja ključno prispevalo podaljšanje
vladnih interventnih ukrepov za ohranjanje delovnih mest.

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

"Z interventnimi ukrepi smo uspeli obvarovati številna delovna mesta, še pomembneje pa je, da smo z odgovornim
ravnanjem v pogonu ohranili industrijo, sicer bi bila kriza lahko še izrazitejša," so ocenili na gospodarskem ministrstvu.
Dodali so, da želijo izkoristiti priložnosti ob krajšanju globalnih verig vrednosti. Cilj je pritegniti investicije z višjo dodano
vrednostjo ter zagotoviti kakovostna delovna mesta.
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Letni pregled STA - Slovenija 2020
Kronološki pregled najpomembnejših dogodkov v Sloveniji in njene mednarodne dejavnosti v letu 2020.
JANUAR
1. LJUBLJANA - S spremembami dohodninske zakonodaje se je zmanjšala obdavčitev dela, zvišala pa obdavčitev
kapitala; za knjige in druge publikacije se je DDV znižal na pet odstotkov.
1. LJUBLJANA - Minimalna plača se je zvišala na 940 evrov bruto, v njej niso več vključeni dodatki.
3. LJUBLJANA - S pripojitvijo Adriatic Slovenice k zavarovalnici Generali je nastala druga največja zavarovalnica v
državi.
5. VAL DI FIEMME - Smučarska tekačica Anamarija Lampič je zmagala v sprinterski razvrstitvi novoletne turneje.
6. LJUBLJANA - Okrožno sodišče je štiri nekdanje vodilne v skupini Hypo obsodilo zaradi zlorab položaja in pranja
denarja na večletne zaporne kazni in vračilo nezakonito pridobljene premoženjske koristi. Sodba še ni pravnomočna.
7. LJUBLJANA - Okrajno sodišče je v celoti potrdilo odločitev Agencije za varstvo konkurence (AVK) o začasnem
zasegu delnic Mercatorja zaradi nepriglasitve koncentracije po prevzemu Costelle leta 2019. Agrokor ni uspel s pritožbo
na ustavno sodišče, AVK pa je začasni zaseg delnic junija podaljšala. Vrhovno sodišče je nato 29. 7. razsodilo, da je
treba Mercatorjeve delnice vrniti Agrokorju.

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

8. LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču se je začela glavna obravnava v sojenju prvi od treh skupin, obtoženih
domnevne korupcije v zdravstvu, pri čemer naj bi oškodovanje javnih sredstev doseglo skoraj milijon evrov. Sojenje prvi
skupini se približuje koncu.
8. LJUBLJANA - Vrhovno sodišče je razveljavilo sodbo vojaškega sodišča iz leta 1946 zoper domobranskega generala
Leona Rupnika, saj sodba v nekaterih točkah ni bila obrazložena, in primer vrnilo v vnovično sojenje; to je sprožilo val
ogorčenja, protestiral je tudi Center Simona Wiesenthala. Pravni postopki še niso končani, ustavno sodišče je novembra
zadržalo ponovljeni kazenski postopek o Rupnikovi krivdi.
9. ERBIL - Z misije v okviru operacije Neomajna odločnost v Iraku se je zaradi iranskega raketnega napada na bazo v
Erbilu, ki je bil odgovor na uboj iranskega generala Kasema Solejmanija, predčasno vrnil slovenski kontingent; misija je
bila znova vzpostavljena 30. 1.
9. CELJE - Okrajno sodišče je režiserja Borisa Kobala zaradi očitkov o plagiatu komedije Profesionalci espe obsodilo na
15 mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo treh let.
11. LJUBLJANA - Z uveljavitvijo novele zakona o delovnih razmerjih so zaposleni starši dobili pravico do dodatnega
plačanega dne dopusta za spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan.
17. LJUBLJANA - Inšpektorat za javni sektor je sklenil postopek preverjanja zaposlovanja na Slovenski obveščevalnovarnostni agenciji (Sova), tudi v zadevi znanke premierja Marjana Šarca, vse nepravilnosti je Sova odpravila. Komisija DZ
za nadzor obveščevalno-varnostnih služb (Knovs) je o zadevi zaslišala tudi Šarca.
18. LJUBLJANA - Aleksandra Pivec je na kongresu DeSUS v tekmi za predsedniško mesto premagala Karla Erjavca, ki
je stranko vodil od leta 2005. Erjavec je napovedal odstop z mesta ministra za obrambo ter umik iz aktivne politike in
javnega življenja.
20. LJUBLJANA - Ministrstvo za obrambo je objavilo belo knjigo o obrambi, ki predvideva zvišanje stalnega sestava
Slovenske vojske (SV) na 8000 ter dvig izdatkov za obrambo na dva odstotka BDP do leta 2035.
22. LJUBLJANA - Nova predsednica uprave Petrola je postala Nada Drobne Popović.
22.-23. JERUZALEM/OSWIECIM - Predsednik republike Borut Pahor je bil na obisku v Izraelu. Udeležil se je slovesnosti
ob 75. obletnici osvoboditve nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau. Pahor se je skupaj z
nekdanjimi internirankami iz Slovenije 27. 1. udeležil tudi osrednje spominske slovesnosti v Oswiecimu.
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24. NEW YORK - Košarkarski zvezdnik Luka Dončić je postal član prve peterke na tekmi zvezd lige NBA, kar mu je
uspelo kot prvemu Slovencu.
25. STOCKHOLM - Slovenski rokometaši so na evropskem prvenstvu osvojili četrto mesto.
23.-26. POKLJUKA - Pokljuka je gostila tekme svetovnega pokala v biatlonu.
27. LJUBLJANA - Odstopil je premier Marjan Šarec. Razlog naj bi bili številni izzivi manjšinske vlade. Šarec je pozval k
predčasnim volitvam, a so takoj stekla ugibanja o možnosti iskanja nove večine. DZ se je z odstopom seznanil 29. 1., ko
je vladi uradno prenehal mandat.
30. ŽENEVA/LJUBLJANA - WHO je zaradi hitrega širjenja novega koronavirusa s Kitajske razglasila izredne
zdravstvene razmere po svetu. V Sloveniji se je nekaj dni prej sestala koordinacijska skupina za spremljanje in
obvladovanje nalezljivih bolezni, saj je konec januarja močno naraslo število bolnikov z gripi podobno boleznijo.
30. LJUBLJANA - Dars in turški Cengiz sta podpisala 98,6 milijona evrov vredno pogodbo za začetek gradnje druge cevi
karavanškega predora. Izkop se je začel konec avgusta; 3,5 kilometra dolg odsek naj bi bil končan maja 2025.
31. LUXEMBOURG/LJUBLJANA/ZAGREB - Sodišče EU se je razglasilo za nepristojno odločati v tožbi Slovenije proti
Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava kot posledice nespoštovanja arbitražne odločbe o meji. Obenem je izrecno
zapisalo, da morata državi storiti vse za izvršitev arbitražne razsodbe. Slovenska stran je bila nad odločitvijo razočarana,
uradni Zagreb pa jo je ocenil kot zmago argumentov Hrvaške ter pozval Slovenijo k dvostranskim pogajanjem.
31. KIDRIČEVO - V podjetju Boxmark je program prestrukturiranja zajel 900 od 1450 zaposlenih; do konca aprila so
odpustili 300, do srede septembra pa še 350 delavcev, a obenem napovedali novo zaposlovanje.
31. KRŠKO - S prvim v nizu dogodkov so zaznamovali Bohoričevo leto v spomin na 500. letnico rojstva protestantskega
slovničarja in šolnika Adama Bohoriča.
31. LJUBLJANA - V 98. letu starosti je umrl politik, pravnik in ekonomist ter dolgoletni predsednik ZZB NOB Slovenije
Janez Stanovnik.

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

FEBRUAR
1. LJUBLJANA - Potrdila o upravičeni zadržanosti od dela so začeli izdajati v elektronski obliki.
2. CELOVEC - Koroški Slovenec Jože Marketz je bil posvečen v škofa krško-celovške škofije.
3. LJUBLJANA - Policisti iz sindikata SPS so izvedli štiriurno opozorilno stavko zaradi neizpolnjevanja zavez vlade iz
stavkovnega sporazuma iz leta 2018.
3. LJUBLJANA - Islamska skupnost v Sloveniji je javnosti predstavila muslimanski kulturni center z džamijo; po več letih
so tako dobili lastne prostore za molitev in dejavnosti.
4. BRDO PRI KRANJU - Bloudkovi nagradi za vrhunski mednarodni športni dosežek v letu 2019 sta prejela kolesar
Primož Roglič in kajakašica Eva Terčelj.
7. LJUBLJANA - Prešernovi nagradi za življenjsko delo sta prejela fotograf Stojan Kerbler ter baletni koreograf in
plesalec Milko Šparemblek. Nagrade Prešernovega sklada so prejeli Rok Biček, Alan Hranitelj, Nina Ivanišin, Luka
Juhart, Suzana Koncut in Nejc Prah.
10.-11. SKOPJE - Predsednik DZ Dejan Židan je bil na obisku v Severni Makedoniji. Udeležil se je ratifikacije
pristopnega protokola te države za članstvo v Natu.
12. LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor je na njenem zadnjem obisku v tujini ob koncu mandata gostil
hrvaško predsednico Kolindo Grabar-Kitarović.
15.-16. KRANJSKA GORA - Potekalo je tekmovanje za Zlato lisico; Meta Hrovat je osvojila tretje mesto v veleslalomu.
22. LJUBLJANA - Na izboru slovenskega predstavnika na 65. tekmovanju za pesem Evrovizije je zmagala Ana Soklič s
pesmijo Voda; nastop na zaključnem izboru ji je preprečila epidemija.
22.-23. LJUBNO - Potekalo je tradicionalno tekmovanje za svetovni pokal smučarskih skakalk; drugi dan je Nika Križnar
osvojila tretje mesto.
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26. BEOGRAD - Vodstvo NLB je s srbsko vlado podpisalo pogodbo za nakup 83,2-odstotnega deleža Komercijalne
banke. Kupnina je znašala 387 milijonov evrov, posel še ni bil zaključen.
26. BRUSELJ - Evropska komisija je na seznam regij, upravičenih do sredstev iz evropskega sklada za pravičen zeleni
prehod, uvrstila tudi savinjsko in zasavsko.
27. OTOČEC - Na prvem srečanju sta se sestala predsednik republike Borut Pahor in njegov novoizvoljeni hrvaški kolega
Zoran Milanović.
27. LJUBLJANA - Vlada je sprejela Nacionalni energetski in podnebni načrt, ki do leta 2030 določa cilje, politike in
ukrepe na področju energetske unije; Slovenija naj bi med drugim zmanjšala skupne emisije toplogrednih plinov za 36
odstotkov.
28. LJUBLJANA - Na protestnem shodu je več kot tisoč udeležencev opozorilo na prelomljene predvolilne obljube zlasti
SMC in DeSUS zaradi vstopa v novo koalicijo.
28. LJUBLJANA - V ozračju nad jugovzhodno Slovenijo je eksplodiral meteoroid, velik meter do 1,5 metra in težak od
pet do šest ton; ostanke so našli v okolici Novega mesta.
MAREC
2. LJUBLJANA - Prvi predsednik SMC in nekdanji premier Miro Cerar je izstopil iz stranke, potem ko je ta vstopila v
koalicijo Janeza Janše.
2. NOVO MESTO - Renault je za proizvodnjo električne različice modela twingo izbral Revoz.
3. LJUBLJANA - Prvak SDS Janez Janša, ki ga je predsednik republike Borut Pahor 26. 2. predlagal za novega
predsednika vlade, SDS, SMC, NSi in DeSUS pa so tudi podpisale koalicijsko pogodbo, je v DZ dobil mandat in prisegel
kot predsednik vlade; novi predsednik DZ je 5. 3. postal Igor Zorčič iz SMC.

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

4. LJUBLJANA - V Sloveniji so odkrili prvi primer okužbe z novim koronavirusom. Okuženi je že bolan prišel iz Maroka
preko Italije v Slovenijo. Vlada je prepovedala obiske v domovih za starejše (DSO) in bolnišnicah; 10. 3. so prepovedali
prireditve z več kot sto ljudmi, 11. 3. pa se je na meji z Italijo začel izvajati nadzor, vstop je bil omejen.
5. LJUBLJANA - DZ je potrdil resolucijo o nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030.
9. LJUBLJANA - Svet za nacionalno varnost (Snav) je sprejel ukrepe za preprečevanje širjenja okužb z novim
koronavirusom, ki so med drugim omejila zbiranja na javnih prireditvah v zaprtih prostorih.
9. LJUBLJANA - Višje sodišče je razveljavilo sodbo, s katero je bil aprila 2019 Milko Novič oproščen očitkov o umoru
direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Sodišču prve stopnje jo je vrnilo v novo sojenje s spremenjenim senatom,
ki je že v tretje steklo 3. 7.
10. LJUBLJANA - Ustavno sodišče je do končne odločitve na predlog Banke Slovenije (BS) zadržalo izvrševanje
celotnega zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank,
uveljavljenega konec leta 2019.
12. LJUBLJANA - Slovenija je razglasila epidemijo covida-19, število okuženih se je povzpelo na skoraj sto. Vodenje
strokovne skupine, ki zagotavlja podporo vladnemu kriznemu štabu za zajezitev in obvladovanje epidemije, je prevzela
infektologinja Bojana Beović. S 16. 3. so se zaprle vse vzgojno-izobraževalne enote in nenujne prodajalne, z izjemo
trgovin z živili, lekarn, bencinskih servisov, bank, pošt in trafik. Ukinjen je bil javni prevoz, bolnišnice so opravljale le
storitve s stopnjo nujno ali zelo hitro z izjemo onkologije in obravnave nosečnic. Delo so zaustavila sodišča in številna
podjetja po državi, ranljivim skupinam je bil dodeljen poseben časovni pas za obisk trgovin. 20. 3. je začela veljati
prepoved zbiranja in gibanja na javnih površinah z nekaterimi izjemami. Slovenija je organizirala tudi humanitarne
konvoje potnikov in tovornih vozil, ki so obtičali na ozemlju Slovenije. Zunanje ministrstvo je v več akcijah spomladi v
domovino vrnilo več kot 800 državljanov, ki so zaradi ukrepov za omejevanje širjenja koronavirusa ostali v tujini. Vrstila
so se opozorila o pomanjkanju zaščitne opreme; prve večje pošiljke so začele prihajati po 18. 3., organizirala se je tudi
domača proizvodnja mask.
13. LJUBLJANA - Slovenija je dobila novo vlado pod vodstvom prvaka SDS Janez Janše; podprlo jo je 52 poslancev.
Sestavljajo jo SDS, SMC, NSi in DeSUS. Na ustanovni seji v noči na 14. 3. je vlada razrešila direktorico policije Tatjano
Bobnar, načelnico Generalštaba SV Alenko Ermenc in direktorja OVS ministrstva za obrambo Dejana Matijeviča. Policijo
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je začasno prevzel Anton Travner (poln mandat je dobil 12. 6.), vojsko Robert Glavaš (poln mandat je dobil 16. 4.), OVS
pa Andrej Osolnik (20. 8. ga je vlada nadomestila z v.d. Jarošem Britovškom).
14. LJUBLJANA - Bolezen covid-19 je v Sloveniji terjala prvo smrtno žrtev.
16. LJUBLJANA - Vlada je spremenila sestavo Svet za nacionalno varnost; v njem ni več direktorja Sove in ministra za
pravosodje, pač pa vsi podpredsedniki vlade. Dan zatem je odstopil direktor Sove Rajko Kozmelj, vlada je 14. 4. za
novega direktorja imenovala Janeza Stuška.
18. LJUBLJANA - V 55. letu starosti je umrl igralec Peter Musevski.
20. LJUBLJANA - Svet NIJZ je po podani odstopni izjavi razrešil direktorico Nino Pirnat, v.d. je postal Ivan Eržen.
22. ZAGREB - Velik del Slovenije je občutil potres, ki je prizadel hrvaško prestolnico Zagreb. V državi večje škode ni bilo,
tudi za NEK ni imel posledic. Slovenija je Hrvaški poslala pomoč, državni vrh pa izrazil solidarnost in sočutje.
25. PARIZ - Slovenija je Unescu oddala večnacionalno nominacijo tradicije rej lipicancev za vpis na seznam nesnovne
kulturne dediščine človeštva; februarja je nominirala tudi Plečnikova dela v Ljubljani; prav Plečnikov stadion je Europa
Nostra uvrstila na seznam sedmih najbolj ogroženih primerov evropske kulturne dediščine za 2020.
26. LJUBLJANA - Predsedniki republike, DZ, vlade in DS so se sešli na izrednem vrhu. Predsednik Borut Pahor in
premier Janez Janša sta se zavzela za aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi oz. dodelitev izrednih pooblastil vojski za
varovanje meje. Vladni predlog o tem niti aprila niti novembra ni dobil podpore v pristojnem odboru DZ.
29. LJUBLJANA - Začel je veljati paket interventne zakonodaje za pomoč gospodarstvu, ki jo je vlada pripravila v prvem
odzivu na epidemijo covida-19. Med drugim je prinesel subvencioniranje čakanja na delo ter možnost odloga
odplačevanja posojil za leto dni. Za oblikovanje smernic za pomoč in gospodarstvu so sicer vzpostavili posebno
strokovno skupino pod vodstvom Mateja Lahovnika.

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

29. LJUBLJANA - Začela je veljati dopolnitev kazenskega zakonika, ki zastaralne roke za najhujša kazniva dejanja
zoper spolno nedotakljivost podaljšuje za trikrat, torej za obdobje od 30 do 90 let.
30. LJUBLJANA - Vlada je zaradi epidemije začasno omejila gibanje le na občino stalnega ali začasnega prebivališča z
nekaterimi izjemami. Ustavno sodišče je 17. 4. vladi naložilo preverjanje upravičenosti ukrepov vsaj vsakih sedem dni,
16. 9. pa ocenilo, da ukrep ni bil v neskladju z ustavo. Uvedena je bila obvezna uporaba zaščitne maske in rokavic na
zaprtem javnem kraju, za nakupe upokojencev pa so uvedli poseben časovni pas. Najhujša žarišča novega koronavirusa
so postali DSO, 5. 4. je skupno število okuženih preseglo 1000.
31. LJUBLJANA - Iz kulture so se začeli vrstiti pozivi k večjemu razumevanju vlade za specifičnost prekarne situacije
samozaposlenih.
APRIL
1. LJUBLJANA - Robert Šumi je nastopil šestletni mandat predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK).
6. KRANJ - Nagrado Slavka Gruma za najboljše novo slovensko dramsko besedilo je prejela Tjaša Mislej za Naše
skladišče; teden slovenske drame je bil sicer zaradi epidemije najprej prestavljen, nato odpovedan.
7. LJUBLJANA - DZ je potrdil referendumsko novelo, ki omogoča hitrejšo uveljavitev protikoronskih zakonov. Spremenili
so tudi poslovnik DZ, tako da omogoča izredne seje na daljavo.
7. LJUBLJANA - Ustavno sodišče je določilo, da državi ni treba 100-odstotno financirati dopolnilnega pouka, jutranjega
varstva in podaljšanega bivanja v zasebnih osnovnih šolah s pridobljenim javno veljavnim programom; mora pa v celoti
financirati obvezni del programa.
8. LJUBLJANA - Minilo je 30 let, odkar so v Sloveniji potekale prve večstrankarske volitve.
8. LJUBLJANA - Okoljsko ministrstvo se je na podlagi interventnega zakona dogovorilo o odstranitvi skoraj 700 ton
nakopičenih odpadnih nagrobnih sveč.
9. LJUBLJANA - Zaradi zavarovanja meje ob rasti števila nezakonitih prestopov je vlada vpoklicala pomožne policiste.

22

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

01.12.2020
Tuesday,
Torek,
03:00
03:00

Kazalo

https://www.sta.si/2837449/letni-pregled-sta-slove...

5 / 20

9. LJUBLJANA - Vlada je v odzivu Svetu Evrope na očitke o pritiskih aktualne vlade na slovenske medije med drugim
navedla, da večina medijev izvira iz komunističnega režima, kar je izzvalo kritike v stroki in delu politike; od nje so se
distancirali tudi v koalicijskih SMC, NSi in DeSUS.
9. LJUBLJANA - Ustavno sodišče je razveljavilo leta 2019 sprejeti interventni zakon, ki je predvideval odstrel 175
medvedov in 11 volkov.
11. LJUBLJANA - Veljati je začel prvi protikoronski zakon za pomoč državljanom in gospodarstvu z ukrepi, vrednimi tri
milijarde evrov. Med drugim je predvidel ugodnejše pogoje za subvencioniranje čakanja na delo, mesečni temeljni
dohodek za samozaposlene ter enkratni solidarnostni dodatek za upokojence in študente.
11. LJUBLJANA - V 76. letu starosti je umrl upokojeni ljubljanski nadškof metropolit Alojz Uran.
16. LJUBLJANA - Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je sprejel odstop državnega sekretarja Franca Breznika po
razkritju, da je s službenim avtomobilom vozil prehitro in pod vplivom alkohola.
17. LJUBLJANA - Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport je sporočilo, da nacionalno preverjanje znanja v 6. in 9.
razredu zaradi epidemije odpade.
18. LJUBLJANA - Prepoved gibanja zunaj občinskih meja se je zrahljala: lastniki zemljišč in objektov v drugih občinah so
lahko poskrbeli za vzdrževalna in sezonska opravila, 20. 4. so bile omogočene nekatere rekreativne aktivnosti na
prostem.

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

22. VELENJE - Skupina Hisense Europe, katere del je Gorenje, je zaradi posledic epidemije napovedala odpuščanje.
Novica je sprožila buren odziv, v poskus reševanja delovnih mest sta se vpletla tudi ministra za gospodarstvo in za delo.
Toda Gorenje je junija poslovalo z dobičkom, od srede avgusta pa pridobilo večje število naročil, zato niso odpuščali,
ampak zaposlili približno 800 delavcev. Julija je Hisense prižgal tudi zeleno luč za novo tovarno televizorjev v Velenju, ki
naj bi začela delati januarja 2021 in zagotovila 400 delovnih mest.
23. LJUBLJANA - V oddaji Tarča na TV Slovenija so razkrili pričevanja in dokumente o vmešavanju predstavnikov
ministrstva za gospodarstvo v posel za dobavo mask in ventilatorjev za umetno predihavanje ter poskuse političnih in
drugih vplivanj na dobave zaščitne opreme, ki je sicer potekala prek Zavoda za blagovne rezerve (ZBR). Ključni del je
razkril vodja splošne službe na ZBR Ivan Gale, ki je v času bolniške nadomeščal direktorja Antona Zakrajška; ta je
odstopil dva dni pred oddajo Tarča. Ministra za gospodarstvo in obrambo, Zdravko Počivalšek in Matej Tonin, sta zavrnila
vse očitke. Posle so pod drobnogled vzeli policija, računsko sodišče in KPK, ki je novembra objavila zaznavo korupcijskih
tveganj, sume kršitev protikorupcijskega zakona in kršitev s področja pristojnosti drugih organov; LMŠ, SD, Levica in SAB
so maja vložile interpelacijo zoper Počivalška. Gale je bil septembra kazensko ovaden zaradi nepooblaščenega podpisa
pogodb in tajnega snemanja telefonskih pogovorov, oktobra pa je prejel odpoved delovnega razmerja.
24. LJUBLJANA - Začeli so se t. i. petkovi protestni shodi kolesarjev, ki so nato redno potekali v Ljubljani in drugih
mestih, usmerjeni so bili predvsem proti ravnanjem vlade in politike na splošno v času epidemije, med drugim pa tudi
proti korupciji, deljenju ljudi ter v podporo nevladnim organizacijam in medijem. Na njih se je zbralo tudi po več tisoč ljudi,
kljub prepovedim zbiranja. Policija je na nekaterih protestih protestnike skušala razgnati ali pa jih je identificirala z
namenom vodenja prekrškovnih postopkov. Konec oktobra so jih organizatorji zaradi slabe epidemiološke slike začasno
prekinili, zagnali pa spet konec novembra.
27. LJUBLJANA - V 93. letu je umrl akademik, literarni zgodovinar in pisatelj France Bernik.
29. LJUBLJANA - DZ je potrdil pravno podlago za gradnjo HE Mokrice kot zadnjo v verigi šestih HE na spodnji Savi.
Junija je bila oddana vloga za gradbeno dovoljenje v integralnem postopku.
30. LJUBLJANA - Z vladnim soglasjem je bil na čelo NIJZ imenovan Milan Krek. Svet zavoda, v katerega je vlada
imenovala več novih članov, ga je izbral 25. 4. na podlagi razpisa. Nasledil je Ivana Eržena, ki se je konec marca kritično
odzval na vladno zaostrovanje ukrepov, na razvrednotenje stroke so v pismu tedaj opozorili tudi epidemiologi.
30. LJUBLJANA - Ob ugodnejši epidemiološki sliki so dokončno sprostili gibanje med občinami, ostala pa je prepoved
zbiranja ljudi na zborovanjih, množičnih prireditvah in tekmovanjih. S 4. 5. so se odprle določene trgovine, knjižnice,
cerkve, 9. 5. se je začelo izvajanje vseh zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev. Hrvaška je 10. 5. dovolila vstop
slovenskim in drugim državljanom, ki so lastniki nepremičnine ali plovila, 11. 5. se je sprostil javni promet, 12. 5. pa še
mednarodni letalski potniški promet s Slovenijo; ta je sicer znova stekel 29. 5.
MAJ
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1. LJUBLJANA - Veljati so začeli popravki prvega protikoronskega zakona, ki so omilili pogoje za subvencioniranje
čakanja na delo ter za upravičenost do mesečnega temeljnega dohodka in razširili krog upravičencev do enkratnega
solidarnostnega dodatka. Z uveljavitvijo drugega protikoronskega zakona pa je bila uveljavljena dve milijardi evrov vredna
shema državnih jamstev za likvidnostna posojila podjetij. Po nekaj zapletih z izvedbeno uredbo je jamstvena shema v
praksi zaživela sredi julija.
4. LJUBLJANA - Slovenija je Evropski komisiji poslala medresorsko poročilo o vladavini prava v državi, ki je bila podlaga
za pripravo letnega poročila; spremljal ga je dopis zunanjega ministra Anžeta Logarja, ki je kritično opisal delovanje
slovenskega pravosodja.
5. BRNIK - Upniki letalske družbe Adria Airways (AA) v stečaju so prijavili za skupno 151 milijonov evrov terjatev,
stečajni upravitelj jih je priznal za 87,7 milijona evrov. Januarja je letalska dovoljenja na dražbi kupila družba Air Adriatic,
za katero stoji poslovnež Izet Rastoder, letalsko šolo AA pa avgusta Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice v
lasti pravnika Petra Jambreka.
6. LJUBLJANA - Prvi rezultati nacionalne raziskave o pojavnosti novega koronavirusa so pokazali, da naj bi se do konca
aprila okužilo dva do štiri odstotke prebivalstva; popravljeni podatki so julija pokazali na od nič do 2,8-odstotno
okuženost.
6. LJUBLJANA - V. d. generalnega direktorja policije Anton Travner je s položaja direktorja NPU razrešil Darka
Muženiča, ki še bije pravno bitko za vrnitev na položaj. Za v. d. direktorja je Travner imenoval Igorja Lambergerja. Na
razpisu konec julija ni bil izbran noben kandidat, za v. d. direktorja je bil imenovan Uroš Lepoša, ki pa je 5. 10. odstopil;
12. 10. je bila za v. d. imenovana Petra Grah Lazar.
6. LJUBLJANA - Višje sodišče je zavrnilo pritožbo tožilstva v primeru oprostilne sodbe zdravniku Ivanu Radanu, ki je bil
tako pravnomočno oproščen obtožb uboja štirih bolnikov, neupravičenega snemanja bolnikov, zlorabe položaja s
predpisovanjem receptov in ponarejanja listin.
8. LJUBLJANA/PREVALJE/TOPOLŠICA - Potekale so slovesnosti ob 75. obletnici konca 2. svetovne vojne.

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

9. MARIBOR - Najstarejši slovenski časnik Večer je praznoval 75 let.
11. LJUBLJANA - Premier Janez Janša je objavil zapis Vojna z mediji, v katerem je med drugim kritičen do po njegovi
oceni monopolnega položaja medijev v Sloveniji in njihovega obračunavanja s posamezniki in manjšinami, izpostavil je
pomen medijske konkurence in komunikacije prek družbenih omrežij; zapis je sprožil ogorčen odziv opozicije in medijskih
organizacij.
13. TRST - Primorski dnevnik je praznoval 75-letnico; v posebnem prispevku sta jo pospremila tudi predsednika Slovenije
in Italije, Borut Pahor in Sergio Mattarella.
14. LJUBLJANA - Premier Janez Janša je opravil ločena pogovora s predsednico Evropske komisije Ursulo von der
Leyen in generalnim sekretarjem zveze Nato Jensom Stoltenbergom. V ospredju pogovorov so bili odzivi na pandemijo
covida-19.
14. LJUBLJANA - DZ je ob obstrukciji poslancev LMŠ, SD, Levice in SAB potrdil vladno poročilo o zalogah in naročilih
osebne zaščitne opreme ob razglasitvi epidemije, ki je kritično do ravnanj prejšnje vlade Marjana Šarca. Opozicija je
opozorila, da poročilo ne zajema domnevno spornih nabav in praks vlade Janeza Janše. V zvezi s tem sta bili
ustanovljeni tudi dve ločeni parlamentarni preiskovalni komisiji, prva na zahtevo koalicije, druga opozicije.
15. PTUJ - Srečala sta se predsednika Slovenije in Hrvaške, Borut Pahor in Zoran Milanović.
15. LJUBLJANA/CELOVEC - Zaznamovali so 65. letnico podpisa avstrijske državne pogodbe iz nasledstva po nekdanji
Jugoslaviji. Zunanji minister Anže Logar je pozval k uresničitvi 7. člena, ki ureja pravice slovenske manjšine.
17. KOČEVJE - Zaznamovali so 30 let od ustanovitve Manevrske strukture narodne zaščite, ki je predstavljala zametek
SV.
18. LJUBLJANA - Sprostila se je vrsta omejitvenih ukrepov v boju proti epidemiji. Odprla so se vrata vrtcev, obisk šole
so začeli učenci prve triade, maturanti, študenti, 25. 5. pa še devetošolci. Odprla so se večja nakupovalna središča,
dovoljena je bila strežba v notranjosti gostinskih lokalov ter namestitve v manjših turističnih obratih, kampih in planinskih
kočah. Stekla je večina športnih aktivnosti. Na seznamu držav, iz katerih je na podlagi nekaterih izjem mogoče vstopiti v
Slovenijo brez karantene, je bila le Hrvaška.
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19. BRUSELJ - Uradno je zaživela shema za preprečevanje odpuščanj delavcev zaradi pandemije novega koronavirusa
Sure s 100 milijardami evrov ugodnih posojil. Slovenija bo prejela 1,1 milijarde posojil, prvih 200 milijonov je dobila 17.
11.
19. LJUBLJANA - V 94. letu je umrla znanstvenica, kemičarka in profesorica Aleksandra Kornhauser Frazer.
21. LJUBLJANA - Vlada je zamenjala generalnega direktorja Statističnega urada RS (Surs) Boštjana Nastava in za v. d.
imenovala Tomaža Smrekarja, ki je 19. 11. dobil poln mandat. Statistični svet je na ustavno sodišče naslovil pobudo za
ustavno presojo, Nastav pa se je pritožil na upravno sodišče. K pojasnilom je premierja Janeza Janšo junija pozval tudi
evropski komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni.
22. DRAGONJA - Zunanji minister Anže Logar se je sestal s hrvaškim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom, zavzela
sta se za lažji prehod meje med državama.
22. KRŠKO - Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se je ob obisku NEK izrekel za podpornika jedrske opcije.
Odločitev o gradnji drugega bloka nuklearke bo treba sprejeti najkasneje do leta 2027. Za podaljšanje delovanja prvega
bloka do leta 2043 bo treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.
24. LJUBLJANA/TRST - Primorski dnevnik je objavil poročilo o incidentu, ki naj bi se 8. 5. (kasneje se je izkazalo, da 9.
5.) zgodil v občini Hrpelje-Kozina blizu meje z Italijo, ko naj bi moški v uniformi, domnevno pripadnik SV, nameril puško v
sprehajalca, zamejskega Slovenca. Policijska preiskava je pokazala, da sta bila res vpletena slovenska vojaka, zadevo je
preiskovala tudi OVS. Koprsko okrožno tožilstvo je ovadbo zavrnilo, ker ni bilo elementov kaznivega dejanja. Premier
Janez Janša je namignil, da naj bi šlo za insceniran incident.
25. LJUBLJANA - Vlada je potrdila splošni dogovor za zdravstvo in v njem opredelila skoraj 50 dodatnih timov družinske
in otroške oz. šolske medicine. Oktobra je z aneksom zajela še plačilo stroškov zaradi covida-19 ter povečanje
dostopnosti do zdravstvenih storitev, skupni finančni učinek je 80,8 milijona evrov.

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

26. LJUBLJANA - Aktiv delavk in delavcev v kulturi je pripravil prvo v nizu protestnih akcij zaradi po njihovem mnenju
mačehovskega odnosa države do kulturnega sektorja v času epidemije.
27. LJUBLJANA - DZ je sprejel spremembe zakona o ohranjanju narave, ki zaostruje pogoje za vstop nevladnih
organizacij v javnem interesu ohranjanja narave v postopke. Postopek sprejemanja je pospremilo več protestov okoljskih
organizacij. Tudi protikoronska zakonodaja je v postopku izdaje integralnih gradbenih dovoljenj zaostrila sodelovanje
nevladnih organizacij, a je ustavno sodišče julija začasno zadržalo izvajanje teh določil.
27. LJUBLJANA - DZ je izvolil enega kandidata, Klemna Podobnika, za mesto na Splošnem sodišču EU, kjer sta sicer
odprti dve sodniški mesti. Podobnik oktobra ni prestal preizkusa pred t.i. Odborom 255.
27. LJUBLJANA - Vrhovno sodišče je odločilo, da se zakon o dostopu do informacij javnega značaja ne nanaša na
podatke v sodnih ali tožilskih spisih, kar je otežilo vpogled javnosti v zadeve.
28. LJUBLJANA - Vladna koalicija je strankam opozicije poslala vabilo za sodelovanje pri sprejemanju pomembnih
odločitev za prihodnost Slovenije 2020-2022, a so ga z izjemo SNS zavrnile; koalicija je sporazum o sodelovanju s SNS
in poslancema manjšin podpisala 3. 7.
28. DOLGA VAS/ZAGREB - Zunanja ministra Slovenije in Madžarske, Anže Logar in Peter Szijjarto, sta se dogovorila o
vzajemni odpravi prehajanja meje. Hrvaška je v celoti sprostila prehod meje za deset članic EU, med njimi Slovenijo.
28. LJUBLJANA - Odstopil je prvak SD Dejan Židan, predsedstvo stranke je začasno prevzela dotedanja
podpredsednica in evropska poslanka Tanja Fajon.
28. LJUBLJANA - Vlada je za novega člana Beneške komisije imenovala svetovalca predsednika republike Ernesta
Petriča.
29. LJUBLJANA - Novi predsednik Slovenske akademije znanost in umetnosti je postal zgodovinar Peter Štih.
30. LJUBLJANA - Začeli so se zaradi epidemije spremenjeni izpitni roki spomladanske mature.
31. LJUBLJANA - Začel je veljati splošni preklic epidemije covida-19. Slovenija je imela po besedah premierja Janeza
Janše najboljšo epidemiološko sliko v Evropi. V veljavi so sicer ostali vsi ukrepi na podlagi zakona o nalezljivih boleznih,
odpravljena pa je bila karantena pri prihodu v državo za državljane Slovenije in drugih držav EU. Konec maja je
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zagovornik načela enakosti začel postopek ugotavljanja morebitne diskriminacije nekaterih starostnikov, ki so covid-19
prebolevali v DSO; pristojni so to zanikali, je pa bilo med 108 žrtvami covida-19 v prvem valu kar 80 odstotkov iz DSO.
Javnost je razburila tudi informacija o navodilih za pripravo seznamov starostnikov, ki v primeru okužbe ne bi bili deležni
bolnišničnega zdravljenja. Pristojna ministra sta to zanikala, ministrstvo za zdravje pa je zahtevalo izredni strokovni
nadzor v nekaterih DSO.
JUNIJ
1. LJUBLJANA - K pouku so se vrnili četrtošolci in petošolci, 3. 6. pa še učenci 6., 7. in 8. razredov. Znova so bile
dovoljene javne prireditve z do 200 ljudmi, sprostilo se je delo sodišč in upravnih enot, odprli so se večji hoteli in
zdravilišča.
1. LJUBLJANA - Veljati je začel tretji protikoronski zakon, vreden milijardo evrov. Glavni ukrepi so subvencioniranje
skrajšanega delovnega časa, podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo in turistični boni za vse prebivalce za
slovenske turistične namestitve. K zagonu gospodarstva po epidemiji naj bi prispevala tudi odprava ovir pri izvedbi
pomembnih investicij.
1. LJUBLJANA - Slovenija je prevzela predsedovanje Jadransko-jonski pobudi in strategiji EU za jadransko-jonsko
makroregijo.
1. LJUBLJANA - V 79. letu je umrl dolgoletni predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, nekdanji politik in
gospodarstvenik Janez Kocijančič.
2. LJUBLJANA - Vlada je z mesta neizvršnih direktorjev DUTB odpoklicala Tomaža Beska in Mitjo Križaja, na njuni
mesti pa imenovala Alenko Urnaut Ropoša in Borisa Novaka; ta je postal tudi predsednik upravnega odbora DUTB.
2. LJUBLJANA - Po zaprtju madžarske meje za izvoz komunalnega blata se je problematika sredi leta umirila. Rešitve
za samozadostnost države pri problematiki komunalnih odpadkov pristojni iščejo v smeri sežigalnic; osnutek uredbe, ki
bo podlaga za razpis za koncesionarje, je bil novembra v pripravi.

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

2. LJUBLJANA - Upravno sodišče je v sporu glede črpanja plina s hidravličnim lomljenjem, ki ga v Petišovcih načrtuje
britanski Ascent Resources, pritrdilo Arsu o nujnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in pridobitve okoljevarstvenega
dovoljenja. Britanci so zagrozili s tožbo, oktobra sta strani začeli pogovore za sporazumno rešitev spora.
4. LJUBLJANA - Vsi člani stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku republike Borutu
Pahorju so odstopili zaradi Pahorjeve neodzivnost na omejitve, ki jih je interventna zakonodaja postavila nevladnikom pri
zaščiti narave in okolja.
4. BRNIK - Fraport je zaradi občutnega upada prometa zaradi epidemije napovedal zmanjšanje števila zaposlenih za
120, zato so 2. 7. zaposleni na brniškem letališču izvedli protestni shod. Fraport je pripravil program reševanja presežnih
delavcev, brez dela pa je na koncu ostalo 82 delavcev.
5. LJUBLJANA/MARIBOR - Notranje ministrstvo je potrdilo, da je ugodilo pritožbi zoper vnovično prepoved koncerta
hrvaškega glasbenika Marka Perkovića Thompsona v Mariboru. Odločitev je naletela na številne kritike, SD, LMŠ, Levica
in SAB so nekaj dni kasneje vložile interpelacijo zoper notranjega ministra Aleša Hojsa.
6. LJUBLJANA - Slovenijo je obiskal italijanski zunanji minister Luigi di Maio.
10. LJUBLJANA - Državni svetniki so Alojza Kovšco kot edinega kandidata izvolili za predsednika DS še za preostanek
mandata.
11. LJUBLJANA - Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je uspešno prestal interpelacijo, ki so jo predlagali v
opozicijskih LMŠ, SD, Levici in SAB. Predlagatelji so ministru očitali klientelizem, nepregleden sistem naročanja zaščitne
opreme in zavajanje z navedbami o zakonsko nedopustnih neposrednih poslih s tujimi podjetji ali državami.
11. LJUBLJANA - Vlada je za vodjo posebnega vladnega projekta predsedovanje Slovenije Svetu EU imenovala
zunanjega ministra Anžeta Logarja. Avgusta sta se zaradi predsedovanja v nove prostore preselili slovensko
veleposlaništvo in stalno predstavništvo v Bruslju, kamor naj bi napotili 120 od skupno 350 ljudi, zaposlenih za določen
čas za predsedovanje.
12. LJUBLJANA - Kolegij predsednika DZ je sprejel etični kodeks za poslanke in poslance.
13. DOMŽALE - Slovenijo je pretresel zločin: 24-letnik je z nožem umoril tri ožje sorodnike.
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15. LJUBLJANA - Sprostil se je še del omejevalnih ukrepov: dovoljeno je bilo javno zbiranje do 500 oseb, gledalci so se
lahko udeležili športnih prireditev. Slovenija je 13. 6. odprla mednarodni cestni in železniški promet, mejo z Italijo in vse
maloobmejne prehode s Hrvaško.
16. LJUBLJANA - Kandidat za ustavnega sodnika Andraž Teršek na tajnem glasovanju v DZ ni dobil podpore. Že prej je
iz tekme za položaj odstopila Barbara Zobec.
16. LJUBLJANA - DZ je potrdil novo sestavo upravnega odbora Prešernovega sklada. Mandat 15 novih članov bo trajal
štiri leta.
16. LJUBLJANA - Slovenija je dobila prvi Michelinov vodnik. V njem je prostor dobilo 52 restavracij, med njimi je Hiša
Franko s kuharsko mojstrico Ano Roš prejela dve Michelinovi zvezdici, po eno pa Gostilna pri Lojzetu, Dam, Hiša Denk,
Atelje in Vila Podvin.
16. LJUBLJANA - Nagrado Riharda Jakopiča, najvišjo nacionalno nagrado za likovno umetnost, je za življenjsko delo
prejel slikar Sergej Kapus.
17. LJUBLJANA - Prvič po epidemiji je so se srečali predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja, tema so bili
dodatki za delo v epidemiji. Prvi protikoronski zakon je sicer določil dodatek za nevarnost in posebne obremenitve za v
času epidemije najbolj izpostavljene javne uslužbence. Po podatkih finančnega ministrstva so za ta in za dodatek za delo
v rizičnih razmerah po kolektivni pogodbi iz proračuna namenili 192,8 milijona evrov. 24. 10. pa je peti protikoronski
zakon med drugim določil dodatek za zaposlene v zdravstvu in socialnovarstvenih zavodih za ure, ko neposredno delajo
z okuženimi.

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

18. LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor je nagovoril DZ in izpostavil nevarnost nezmožnosti izvedbe
verodostojnih volitev, ki jo prinaša odlašanje s spremembami volilne zakonodaje, ki jo je DZ naložilo ustavno sodišče,
uzakoniti jih je potrebno do 21. 12. V začetku leta je propadel poskus ukinitve volilnih okrajev in uvedbe relativnega
prednostnega glasu, kar je predlagalo 59 poslancev LMŠ, SD, SMC, SAB, NSi, SNS, Levice in narodnih skupnosti.
Novembra je bil predlog še enkrat vložen v DZ, tokrat podprt s 37 podpisi. Za uspeh je potrebnih 60 glasov. Ministrstvo
za javno upravo pa je pripravilo predlog za spremembo meja volilnih okrajev, za katerega je potrebna navadna večina.
18. LJUBLJANA - Vlada je na podlagi tretjega protikoronskega zakona določila seznam pomembnih investicij, ki naj bi
pospešile izhod iz krize po epidemiji; na njem je bilo na začetku 187 investicij v okvirni skupni vrednosti 7,7 milijarde
evrov.
19. BRUSELJ - Premier Janez Janša je na virtualnem vrhu EU izpostavil nujnost dogovora o svežnju za okrevanje
Evrope po pandemiji pred poletnimi počitnicami, saj bi odlašanje negativno vplivalo na finančne trge.
19. LJUBLJANA - Finančna uprava RS (Furs) je prebivalcem Slovenije nakazala dobroimetje v obliki turističnih bonov.
Skupna vrednost je bila 345 milijonov evrov, doslej jih je bilo porabljenih manj kot polovica. Boni veljajo do konca leta,
vlada je nakazala možnost podaljšanja.
21. VRHNIKA - Prvič podeljeno Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno leposlovno delo 2019 je prejel Sebastijan
Pregelj za roman V Elvisovi sobi.
22. LJUBLJANA - Plečnikovo nagrado so prejeli Matija Bevk, Vasa J. Perović in Christophe Riss za Islamski verskokulturni center v Ljubljani.
23. LJUBLJANA - Janez Janša, Angela Merkel in Antonio Costa, predsedniki vlad Slovenije, Nemčije in Portugalske, ki
bodo predsedovale povezavi v naslednjem triu, so se strinjali, da morajo EU in njene članice poiskati rešitve za socialno
razsežnost krize pandemije covida-19. Pred začetkom nemškega predsedovanja z julijem so potrdili prednostne naloge
predsedovanja.
23. RIM - Zunanji minister Anže Logar se je sestal z italijanskim kolegom Luigijem Di Maiom.
23. LJUBLJANA - Roman Ivana pred morjem Veronike Simoniti je prejel 30. nagrado kresnik časopisne hiše Delo.
29. LJUBLJANA - Vlada je za v.d. direktorja Zavoda za šport RS Planica imenovala direktorja Smučarske zveze
Slovenije Francija Petka.
30. LJUBLJANA/CELJE/KOPER - NPU je zaradi domnevno spornih nakupov medicinske opreme opravil več hišnih
preiskav na območjih Ljubljane, Celja in Kopra, tudi pri gospodarskemu ministru Zdravku Počivalšku. Predmet preiskave
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naj bi bil nakup medicinskih ventilatorjev podjetja Geneplanet. Presenetljivo sta odstopila notranji minister Aleš Hojs in
generalni direktor policije Anton Travner. Hojs je kot razlog navedel po njegovem prepričanju politično motivirano delo
kriminalistične policije in NPU, kar je prvi mož NPU Igor Lamberger zavrnil. Travnerja je 1. 7. kot v. d. nasledil Andrej
Jurič, ovojnice s Hojsovo odstopno izjavo pa premier Janez Janša ni nikoli odprl.
30. KRANJ/LINZ - Kranjski Iskratel je kupilo avstrijsko podjetje S&T iz Linza, ob nakupu so odšteli 37,5 milijona evrov.
JULIJ
1. LJUBLJANA - Uveden je bil brezplačen prevoz za upokojence v medkrajevnem linijskem prevozu v notranjem
cestnem in železniškem prometu.
1. LJUBLJANA - S položaja predsednika uprave SDH je odstopil Gabrijel Škof, 7. 10. ga je s polnim mandatom nasledil
Janez Žlak.
1. LJUBLJANA - SID banka je na mednarodnih trgih izdala prvo "covidno" obveznico za financiranje gospodarstva,
zbrala je skoraj 350 milijonov evrov.
1. ŠOŠTANJ - Teš je začel postopek pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za sosežig goriva iz odpadkov. Skupina za
civilni nadzor je opozorila na nepredvidene okoljske posledice.
1. LJUBLJANA - Javni uslužbenci so postali znova upravičeni do izplačila redne delovne uspešnosti.
2. BUDIMPEŠTA - Predsednik republike Borut Pahor je bil na uradnem obisku na Madžarskem. Spremljala sta ga
ministra Zdravko Počivalšek in Aleksandra Pivec.
2. DUNAJ - Predsednik DZ Igor Zorčič se je na svojem prvem obisku v tujini sestal s predsednikom avstrijskega
parlamenta Wolfgangom Sobotko.
3. BRDO PRI KRANJU - Srečali so se zunanji ministri Slovenije, Nemčije in Portugalske, Anže Logar, Heiko Maas in
Augusto Santos Silva. Maas se je srečal še s premierjem Janezom Janšo in predsednikom republike Borutom Pahorjem.

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

5. ZAGREB - Barbara Antolić Vupora je bila na listi SDP izvoljena v sabor kot prva poslanka iz vrst slovenske manjšine
na Hrvaškem.
8. DUNAJ - Srečali so se slovenski, avstrijski in hrvaški predsednik, Borut Pahor, Alexander Van der Bellen in Zoran
Milanović.
8. LJUBLJANA - Po več kot letu dni premora so na okrožnem sodišču nadaljevali sojenje v aferi domnevnega
preskakovanja čakalnih vrst v UKC Ljubljana. Tožilstvo je spomladi sicer odstopilo od pregona štirih policistov.
9. BRUSELJ - Premier Janez Janša je bil na delovnem obisku pri predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen,
predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu in generalnemu sekretarju Nata Jensu Stoltenbergu. Zunanji minister
Anže Logar je prvi obisk v Bruslju namenil pripravam na slovensko predsedovanje Svetu EU.
9. LJUBLJANA - Objavljeni so bili predlogi novel zakona o medijih, zakona o Radioteleviziji Slovenija in zakona o
Slovenski tiskovni agenciji, ki so povzročili kritičen odziv vrste domačih in tujih medijskih ustanov. Javno razpravo so nato
podaljšali do 5. 9., več sto novinarjev in medijskih delavcev pa je 15. 7. pripravilo protest ob seji odbora DZ za kulturo o
teh predlogih. Mednarodni inštitut za tisk je septembra ugotovil, da je svoboda medijev v Sloveniji v času nove vlade
doživela nagel upad.
10. OTOČEC - Na prvem srečanju sta se sestala premierja Slovenije in Hrvaške, Janez Janša in Andrej Plenković.
10. LJUBLJANA - Uprava Darsa s Tomažem Vidicem na čelu je sporazumno predčasno zapustila položaj. Za novega
predsednika uprave je bil imenovan Valentin Hajdinjak.
11. LJUBLJANA - Veljati je začel četrti protikoronski zakon v vrednosti 370 milijonov evrov, ki je predvidel mobilno
aplikacijo za sledenje okužbam z novim koronavirusom. Podaljšal je subvencioniranje čakanja na delo ter določil, da
država krije nadomestila plač za delavce v karanteni.
11. LJUBLJANA - Vrh slovenske politike se je spomnil 25. obletnice genocida v Srebrenici. Premier Janez Janša je s
tvitom, da tega pokola ne bi bilo, če bi ZN komunistične genocide obsodili enako kot holokavst, sprožil val odzivov,
številne ogorčene tudi iz BiH.
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11. LJUBLJANA - Začela je veljati sprememba kazenskega zakonika, ki zvišuje kazni za organizatorje nezakonitih
prehodov meje in za pomoč pri nezakonitem bivanju v Sloveniji.
13. TRST - Ob stoti obletnici fašističnega požiga Narodnega doma so v navzočnosti predsednikov Slovenije in Italije,
Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle, uradno predali lastništvo zgradbe v roke slovenske manjšine. Navzoč je bil tudi
tržaški pisatelj Boris Pahor, ki sta mu predsednika izročila najvišji državni odlikovanji obeh držav. Predsednika sta
položila tudi vence k spomeniku bazoviškim junakom in k spominskemu obeležju na bazoviški fojbi. Poklon pred fojbo je
minil v spravnem duhu, čeprav je v delu javnosti zbudil nenaklonjenost.
14. BUDIMPEŠTA - V okviru formata petih srednjeevropskih držav (C5) so zunanji ministri Slovenije, Madžarske,
Avstrije, Češke in Slovaške razpravljali o odpiranju meja za tretje države v pandemiji.
18. LJUBLJANA - Prvič po koncu epidemije v Sloveniji je covid-19 znova terjal smrtno žrtev. Število okužb se je začelo
krepiti, večinoma je šlo za vnose iz tujine. Od 9. 7. je bilo zbiranje od 10 do največ 50 ljudi dovoljeno le ob vodenju
seznama prisotnih.
20. BRDO PRI KRANJU - Potekala je slovesnost ob deseti obletnici članstva v OECD.
17.-21. BRUSELJ - Voditelji članic EU so po maratonskih pogajanjih dosegli dogovor o svežnju za obnovo Evrope po
pandemiji. Ta vključuje prihodnji sedemletni proračun v vrednosti 1074 milijard evrov in sklad za okrevanje v vrednosti
750 milijard evrov. Premier Janez Janša je izrazil zadovoljstvo z doseženim. Slovenija lahko računa na 10,5 milijarde
evrov iz svežnja, od tega 6,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev. Ostala bi neto prejemnica sredstev, iztržila je tudi
dodatnih 350 milijonov evrov za razvitejšo kohezijsko regijo, Zahodno Slovenijo.
22. BRATISLAVA - Predsednik republike Borut Pahor je obiskal Slovaško.
22. BUDIMPEŠTA - Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se je pogovarjal o možnostih boljšega sodelovanja z
Madžarsko pri energetski in prometni infrastrukturi.

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

22.-23. DUNAJ - Notranji ministri 18 evropskih držav, tudi Aleš Hojs, so se dogovorili za vzpostavitev platforme za boj
proti nezakonitim migracijam na balkanski migrantski poti.
22. LJUBLJANA - Kriminalisti so kazensko ovadili odgovorne osebe podjetja Termit zaradi utemeljenega suma
kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja; občina Moravče je ministrstvo za okolje znova pozvala k
odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja Termitu.
23. LJUBLJANA - Vlada je po letu 2016 sprejela nov državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz.
pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh.
23. LJUBLJANA - Telekom Slovenije je vzpostavil prvo nacionalno komercialno mobilno omrežje pete generacije.
Agencija za elektronske komunikacije pa je 3. 8. objavila poseben memorandum, ki je korak na poti k za začetek leta
2021 napovedani dražbi frekvenc za 5G.
24. ANHOVO - Prebivalci so zaznali hujše onesnaženje pitne vode, ki je izviralo iz podjetja Eternit. Nesreča je razkrila
širši problem z vodooskrbo tega območja, ki še vedno ni rešen.
27. BRUSELJ - Svet EU je za člana Evropskega javnega tožilstva iz Slovenije imenoval Jako Brezigarja.
27. BLED - V 93. letu je umrla akademska slikarka Melita Vovk.
28. LJUBLJANA - Zunanji minister Anže Logar je gostil hrvaškega kolega Gordana Grlića Radmana, ki je Slovenijo
izbral za svoj prvi obisk v novem mandatu.
28. KANAL OB SOČI - V tragični nesreči na Soči se je zaradi naglega zvišanja vodostaja reke utopil deček. Ravnanje
CSD Severna Primorska in policije ob nesreči je bilo predmet postopkov, ki so pokazali določene pomanjkljivosti.
AVGUST
1. LJUBLJANA/RADENCI - V 79. letu starosti je umrl nekdanji politik in gospodarstvenik Franc (Feri) Horvat.
2. VELENJE - V starosti 59 let je umrl velenjski župan in nekdanji poslanec Bojan Kontič. Po nadomestnih volitvah ga je
na županskem mestu 11. 10. nasledil dosedanji podžupan Peter Dermol.
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3. LJUBLJANA - Zaradi pomanjkanja ustrezne vladne strategije za boj s covidom-19 v DSO je iz delovne skupine za
covid-19 na ministrstvu za delo protestno izstopila Skupnost socialnih zavodov Slovenije.
3. SALZBURG - Pisatelj Drago Jančar je prejel avstrijsko državno nagrado za evropsko književnost.
5. LJUBLJANA/BEJRUT - Politični vrh je libanonski vladi izrazil sožalje in pripravljenost za pomoč ob uničujočih
eksplozijah v Bejrutu, Libanonu pa namenil 200.000 evrov.
6. HIROŠIMA - Spominske slovesnosti ob 75. letnici eksplozije atomske bombe se je preko videopovezave udeležil tudi
predsednik republike Borut Pahor.
6. LJUBLJANA - Vlada je po skoraj treh letih predčasno končala projekt sanacije poslovanja 15 bolnišnic; uspešna je
bila le pri dveh. Petim bolnišnicam je grozilo vračilo dela sanacijskih sredstev zaradi napačnega tolmačenja zakona, a do
tega nato ni prišlo.
7. LJUBLJANA - Notranji minister Aleš Hojs je policiji odredil revizijo določenih zaključenih kriminalističnih preiskav na
NPU zaradi možnosti, da so zavrženja ovadb posledica slabo opravljenega dela. Opozicija je označila potezo za politično
podreditev policije, Knovs pa izvedel nenapovedan nadzor na upravi kriminalistične policije.
8. LJUBLJANA - V stolnici je potekalo škofovsko posvečenje naslovnega nadškofa Beneventa in apostolskega nuncija v
Iraku Mitje Leskovarja.
13. BLED - Slovenijo je obiskal ameriški državni sekretar Mike Pompeo, ki se je sestal z zunanjim ministrom Anžetom
Logarjem, premierjem Janezom Janšo in predsednikom republike Borutom Pahorjem. Slovenija in ZDA sta podpisali
skupno izjavo o varnosti omrežij 5G, ki naj bi državo ščitila pred kitajskim varnostnim aparatom. V Huaweiju so navedli,
da spoštujejo vse standarde na področju kibernetske varnosti in ne predstavljajo grožnje za Slovenijo.
14. LJUBLJANA - V UKC Ljubljana so uspešno presadili pljuča deklici s cistično fibrozo, kar je bila prva presaditev pljuč
pri otroku v tej ustanovi.

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

17. LJUBLJANA - Po številnih razpravah o dopustnosti je postala dostopna aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi
#OstaniZdrav za operacijski sistem Android, nekaj kasneje tudi za iOS.
19. BRUSELJ/LJUBLJANA - Voditelji EU so sklenili, da unija ne priznava izida predsedniških volitev v Belorusiji, in
napovedali nove sankcije proti režimu beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka. Premier Janez Janša je poudaril,
da je prva skrb EU spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin beloruskih državljanov.
20. LJUBLJANA - Vlada je ustanovila urad za demografijo s sedežem v Mariboru. Po prvotnih načrtih naj bi ga vodil
minister brez listnice, oktobra pa se je vlada odločila za direktorja. Urad naj bi zaživel januarja 2021.
20. TREBNJE - Trimo je dobil novega lastnika, irski koncern Kingspan.
21. LJUBLJANA - Vlada je predstavila dolgo pričakovani predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju
za dolgotrajno oskrbo, ki sistemsko ureja področje in postavlja nov socialni steber; po javni razpravi ga čaka koalicijsko
usklajevanje.
21. MIRNA PEČ - V hudi prometni nesreči pri naselju Poljane so umrli štirje ljudje.
22. LJUBLJANA - Višje sodišče je pravnomočno oprostilo balonarja Mira Kolenca odgovornosti za nesrečo na
Ljubljanskem barju avgusta 2012, v kateri je umrlo šest udeležencev poleta, 25 je bilo poškodovanih.
23. LJUBLJANA - Na Cesti dveh cesarjev je zagorelo v skladišču odpadnega materiala. Ogenj je zajel približno 8000
kvadratnih metrov površine.
25. LJUBLJANA - Zaradi poslabšanja epidemiološke slike je začel veljati odlok o 14-dnevni karanteni ob vrnitvi iz
Hrvaške, ki je bila od 21. 8. na rdečem seznamu, z nekaj izjemami. Vlada je želela izboljšati stanje pred začetkom šole,
saj je skupno število aktivnih okužb preseglo 500.
25. POSTOJNA - Več nevladnih organizacij je pripravilo protest, na katerem so opozorili na nevzdržne razmere in kršitve
pravic v centru za tujce, kjer so pridržani migranti nameščeni v bivalne zabojnike brez možnosti gibanja. Na policiji so
očitke zavrnili. Varuh človekovih pravic je 10. 11. v poročilu predlagal, da se tovrstno namestitev opusti.
25. CELJE - Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko je dobil Borut Gombač za zbirko S konico konice jezika.
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26. BERLIN - Predsednik republike Borut Pahor in nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier sta se sestala na
delovnem srečanju.
28. LJUBLJANA - Prva moža družb Dnevnik in Večer, Bojan Petan ter Uroš Hakl, sta potrdila ustavitev postopka
združevanja podjetij.
30. SLOVENJ GRADEC - Koncert Simfoničnega orkestra RTV Slovenija je zaznamoval enega od vrhuncev leta Huga
Wolfa, ko mineva 160 let od njegovega rojstva.
31. BLED - Na tradicionalnem Blejskem strateškem forumu (BSF) je bila v ospredju razprava o prihodnosti Evrope in
regije po pandemiji in brexitu. Sodelovalo je osem voditeljev držav v regiji, šest zunanjih ministrov, visoki zunanjepolitični
predstavnik EU in direktorica IMF. Premier Janez Janša se je na predvečer BSF sestal s predsednikom Srbije
Aleksandrom Vučićem, 1. 9. pa še z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom.
31. LJUBLJANA - Vlada je s položaja generalnega direktorja Fursa predčasno razrešila Petra Jenka, kot v.d. ga je
nasledila Irena Nunčič.
SEPTEMBER
1. LJUBLJANA - Učenci in dijaki so kljub koronavirusu začeli šolsko leto s poukom v šoli z nekaterimi omejitvami. Zaradi
naraščanja števila okužb sta bila s 4. 9. uvedena obvezna uporaba zaščitne maske v zaprtih javnih prostorih in
razkuževanje rok.
1. MARIBOR - Po februarskem plačilu kupnine Nove KBM za Abanko v višini več kot 444 milijonov evrov sta banki tudi
uradno izpeljali doslej največjo združitev v bančnem sektorju v Sloveniji.
1. LJUBLJANA - Policiji je bila v izjemnih varnostnih primerih dovoljena uporaba električnega paralizatorja; prvič so ga
uporabili novembra v Velenju ob umiritvi nasilneža, ki je z nožem poškodoval policistko.

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

2. LJUBLJANA - Ministrstvo za zdravje je pripravilo javni razpis za skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu z možnostjo
prijave za javne in zasebne izvajalce, vrednost znaša 42 milijonov evrov; razpis še ni objavljen.
3. LUXEMBOURG - Slovenija je po mnenju pravobranilke na Sodišču EU kršila evropsko pravo glede nedotakljivosti
arhivov ECB pri preiskavah na BS, ki so bile julija 2016 izvedene v povezavi s sanacijo bank. Sodba naj bi bila
razglašena še pred koncem leta. Potekali pa so tudi pogovori Ljubljane z Brusljem o morebitnem umiku tožbe, premier
Janez Janša je o tem junija pisal predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen.
3. KOUROU - Slovenija je dobila svoja prva satelita v vesolju: nanosatelit Trisat in mikrosatelit Nemo HD so po več
preložitvah uspešno izstrelili iz Francoske Gvajane.
3.-4. BRDO PRI KRANJU - Zunanji minister Anže Logar je na posvetu slovenske diplomacije napovedal ambicioznejšo
slovensko zunanjo politiko, s članstvom v EU in Natu kot temeljnim okvirom, in prenovo temeljnih strateških
zunanjepolitičnih dokumentov. Kot gost se je posveta udeležil francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian.
4. PULJ - Režiser Metod Pevec je na filmskem festivalu prejel zlato areno za režijo celovečerca Jaz sem Frenk.
5. RAB - Predsednika Slovenije in Hrvaške, Borut Pahor in Zoran Milanović, sta se udeležila spominske slovesnosti ob
77. obletnici osvoboditve nekdanjega italijanskega fašističnega taborišča Kampor.
8. LJUBLJANA - Premier Janez Janša je na delovnem obisku gostil avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza, sprejel ga
je tudi predsednik republike Borut Pahor. Premierja sta opravila tudi plezalni vzpon v severni steni Triglava.
8.-13. LJUBLJANA - Mednarodni literarni festival Vilenica je delno potekal tudi v virtualni obliki. Veliko nagrado je prejela
slovaška pesnica Mila Haugova, vileniški kristal pa hrvaška pesnica Sibila Petlevski.
9. LJUBLJANA - Aleksandra Pivec je po številnih očitkih zaradi prepletanja in nejasnih finančnih razmerij pri poravnavi
stroškov službenih in zasebnih obiskov, zaradi česar je KPK glede obiska v Izoli proti njej in izolskemu županu uvedel
preiskavo, na seji izvršnega odbora DeSUS odstopila z mesta predsednice stranke; svet stranke, ki ji je 25. 8. izrekel
nezaupnico, je za začasnega zastopnika DeSUS do kongresa izbral dotedanjega predsednika sveta in ministra za
zdravje Tomaža Gantarja. Opozicija je 21. 9. vložila interpelacijo Pivčeve, premier Janez Janša pa je na poziv DeSUS 1.
10. predlagal njeno razrešitev z mesta ministrice za kmetijstvo. Pivčeva je na seji DZ 5. 10. še pred glasovanjem
odstopila sama in sporočila, da izstopa iz DeSUS.
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9. LUXEMBOURG - Splošno sodišče EU je zavrnilo tožbo Slovenije za razglasitev ničnosti delegirane uredbe, v skladu s
katero je ime teran pod določenimi pogoji lahko navedeno kot sorta vinske trte na etiketi hrvaških vin. Sodišče je tako
potrdilo izjemo za Hrvaško.
10. LJUBLJANA - V Sloveniji so prvič potrdili več kot 100 primerov okužb z novim koronavirusom dnevno. Vlada je 13. 9.
za vse skrajšala karanteno s 14 na 10 dni.
11. LJUBLJANA - Okrožno sodišče je v zadevi z odrezano roko prvoobtoženi Juliji Adlešič prisodilo dve, njenemu
partnerju Sebastienu Abramovu pa tri leta zapora. Abramov oče je bil obsojen na pogojno kazen, mati pa oproščena.
15. BRDO PRI KRANJU - Zunanji ministri Slovenije, Avstrije, Češke in Slovaške so se na pogovorih v okviru C5
dogovorili o rednem usklajevanju ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa.
16. LJUBLJANA - Število aktivnih primerov okužb v državi je prvič preseglo 1000. Tako je od 19. 9. uporaba mask
obvezna v vseh zaprtih javnih prostorih in na prostem, če ni mogoče zagotoviti razdalje dveh metrov. Izjeme so bili
vrtičkarji in učenci do 6. razreda ter vzgojitelje in pomočniki pri neposrednem delu z otroki. Z 21. 9. je bil omejen čas
obratovanja gostinskih lokalov.
17. LJUBLJANA - Rožančevo nagrado je prejel Esad Babačić za zbirko esejev Veš, mašina, svoj dolg.
18. LJUBLJANA - Zunanji minister Anže Logar je gostil grškega kolega Nikosa Dendiasa; sprejela sta ga tudi premier
Janez Janša in predsednik republike Borut Pahor.
18. MARIBOR - Družba Cimos je zaradi težav v poslovanju napovedala zaprtje mariborske tovarne in livarne s skoraj
200 zaposlenimi; novembra je bilo na seznamu presežnih delavcev okoli 130 ljudi.
18.-24. NEW YORK - Predsednik republike Borut Pahor je preko videopovezave nastopil na globalnem vrhu ZN o
izpolnjevanju ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030 in sodeloval na slovesnosti ob 75. obletnici OZN. V virtualnem
govoru na splošni razpravi je izrazil podporo učinkovitemu multilateralizmu, ki je najboljši način za soočanje z grožnjami
velikih razsežnosti.

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

19. LJUBLJANA - Notranji minister Aleš Hojs je uspešno prestal glasovanje o interpelaciji, ki so jo junija vložile LMŠ, SD,
Levica in SAB zaradi odprave prepovedi koncerta pevca Marka Perkovića Thompsona.
20. PARIZ - Slovenija je na kolesarski dirki po Franciji doživela zgodovinsko dvojno zmago v skupnem seštevku. Slavil je
21-letni Tadej Pogačar, ki je dan prej v kronometru ugnal favoriziranega in dotlej vodilnega Primoža Rogliča. Pogačar je
osvojil tudi pikčasto majico za najboljšega na gorskih ciljih in belo za najboljšega mladega kolesarja.
20. PRAGA - Na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah je kanuist Benjamin Savšek ubranil naslov prvaka, zlato
medaljo pa je osvojil tudi v ekipi. Kajakaš Peter Kauzer je osvojil srebro, prav tako ekipa kanuistk.
21. PARIZ - Predsednik republike Borut Pahor se je na delovnem pogovoru srečal s francoskim kolegom Emmanuelom
Macronom.
21. LJUBLJANA - Okrog 30 kulturnih organizacij je ministra za kulturo Vaska Simonitija znova javno pozvalo, naj vztraja
pri povečanju deleža za kulturo in brani javni interes, opozorili so na zaustavljena izplačila že dorečenih pogodbenih
obveznosti; Simoniti je očitke zavrnil.
21. TACEN - Slovenijo je obiskal predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach. Sestal se je s športniki,
OKS in političnim vrhom.
22. LJUBLJANA - Evropska komisija je odobrila koncentracijo skupine Fortenova in Mercatorja, saj naj ne bi pomembno
vplivala na konkurenčen položaj na trgu. S tem je izpolnjen še en pogoj za prenos Mercatorja z Agrokorja na Fortenovo.
22. LJUBLJANA - Meritve telesnega in gibalnega razvoja otrok so pokazale, da se je telesna nedejavnost med epidemijo
odrazila v največjem znižanju splošne gibalne učinkovitosti v zgodovini merjenj, pa tudi v povečanju debelosti otrok.
23. LJUBLJANA - DZ je sprejel rebalans državnega proračuna za leto 2020, ki predvideva rekordnih 4,2 milijarde evrov
primanjkljaja zaradi financiranja ukrepov za blažitev posledic epidemije.
23. BRUSELJ/LJUBLJANA - Evropska komisija je predlagala nov migracijski in azilni pakt, ki temelji na obvezni
solidarnosti s prožnimi prispevki. Slovenija je že junija skupaj z višegrajsko četverico, Estonijo in Latvijo izrazila odločno
nasprotovanje obveznemu premeščanju migrantov med članicami EU.
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23. LJUBLJANA - Slovenija je prvič obeležila nov praznik, dan slovenskega športa.
24. LJUBLJANA - DZ je sprejel novelo pokojninskega zakona, s katero se pri pogojih za upokojitev odpravlja
razlikovanje med pokojninsko dobo z dokupom in pokojninsko dobo brez dokupa; uporabljati se bo začela leta 2021.
24. BLED - Pisatelji so se zbrali na 52. mednarodnem srečanju PEN.
25. KOPER - Višje sodišče je razveljavilo obsodilno sodbo za Igorja Bavčarja in Miroslava Golubića v zadevi Intereuropa
in jo vrnilo v vnovično sojenje.
25.-26. SKOPJE - Predsednik republike Borut Pahor je bil na obisku v Severni Makedoniji.
30. BRUSELJ - Evropska komisija je predstavila prvo letno poročilo o vladavini prava v vseh članicah EU. V poglavju o
Sloveniji je navedla zaskrbljenost zaradi pomanjkanja človeških in finančnih virov za KPK in Akos ter zaradi spletnega
nadlegovanja novinarjev.
30. LJUBLJANA - Telekom Slovenije je prodal televizijo Planet TV madžarski medijski družbi TV2 Media oz. njeni
slovenski družbi TV2 Adria. Kupnina je znašala pet milijonov evrov.
30. LJUBLJANA - V Narodni galeriji so odprli razstavo umetnin iz zbirke cesarja Rudolfa II. Habsburškega iz 16. stoletja.
OKTOBER
1. LJUBLJANA - Novo študijsko leto se je zaradi epidemije začelo s hibridnim načinom predavanj na daljavo in v
predavalnicah.
1. LJUBLJANA - V državi so se popolnoma liberalizirale cene pogonskih goriv; vlada je sprostila še ceni 95-oktanskega
bencina in dizelskega goriva.
2. TRBOVLJE - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je s HSE podpisal koncesijsko pogodbo za srednjo Savo, z
zasavskimi župani pa sporazum o načinu njenega izvajanja.

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

3. AJDOVŠČINA - Družba Bia Separations je za 360 milijonov evrov prešla v roke nemškega podjetja Sartorius.
5. LJUBLJANA - Vlada je sprejela predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki bi združil vse naložbe države
z nekaj izjemami, SDH pa bi se preoblikoval v Nacionalni demografski sklad. Zakon še čaka na obravnavo v DZ, medtem
pa je deležen kritik tako z vidika učinka na upravljanje z državnimi naložbami kot z vidika odgovarjanja na demografske
izzive.
5. BRUSELJ - Finančni ministri evrskih držav so za novega člana izvršilnega odbora ECB izbrali Nizozemca Franka
Eldersona, ne pa nekdanjega guvernerja BS Boštjana Jazbeca.
6. LJUBLJANA - Potem ko je Matej Pirc konec junija odstopil kot nadzornik 2TDK, vlada pa v začetku julija zamenjala še
štiri nadzornike, so se novi nadzorniki z generalnim direktorjem Dušanom Zorkom in direktorjem Markom Brezigarjem
sporazumno dogovoril za predčasno prenehanje mandata. Novi generalni direktor je postal Pavle Hevka, direktor pa Iztok
Černoša.
6.-11. LJUBLJANA - V hibridni različici je potekal Festival slovenskega filma. Vesno za najboljši igrani celovečerec je
prejel film Ne pozabi dihati Martina Turka, največ nagrad pa film Antigona - kako si upamo! Janija Severja. Vseh vesen
niso podelili, so pa v okviru festivala državo pozvali k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, debirokratizaciji filmskega
ustvarjanja ter povišanju sredstev; na nevzdržen položaj slovenskega filma so opozorili tudi v tujini. Badjurovo nagrado je
dobil Konrad "Koni" Steinbacher.
7. LJUBLJANA - Vodje LMŠ, SD, Levice in SAB so potrdili začetek skupnih pogovorov z namenom oblikovanja
alternative vladi Janeza Janše. Izhodišče je pobuda Koalicija ustavnega loka, ki jo je nanje naslovil ekonomist Jože P.
Damijan. Konec oktobra je Damijan kot možni mandatar programski dokument z vabilom k pogovorom poslal tudi
prvakom koalicijskih SMC, NSi in DeSUS, a sta jo prvaka prvih dveh strank zavrnila.
8. LJUBLJANA - Vlada je potrdila osnutek nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, ki bo podlaga za koriščenje
evropskih sredstev za pomoč ob pandemiji. Julija je kot prioritetne pri porabi evropskih kohezijskih sredstev izpostavila
projekte s področja zdravstva, dolgotrajne oskrbe, okolja in infrastrukture.
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8. BRUSELJ - Za novo vodjo delegacije EU v Ottawi je bila imenovana Melita Gabrič, dotedanja veleposlanica Slovenije
v Kanadi; to je doslej eno pomembnejših imenovanj v sistemu evropske diplomacije za Slovenijo.
9. LJUBLJANA - Zaradi nagle rasti okužb z novim koronavirusom je vlada zbiranje omejila na največ deset ljudi,
prireditve z udeležbo do 500 ljudi pa dovolila le v primeru pozitivnega mnenja NIJZ. Omejili so strežbo v lokalih, pa tudi
število kupcev v trgovinah.
10. CELOVEC - Po nizu dogodkov in srečanj predstavnikov obeh držav na najvišji ravni je potekala osrednja prireditev ob
100. obletnici koroškega plebiscita. Prvič sta se je udeležila tudi predsednika obeh držav, Borut Pahor in Alexander Van
der Bellen; ta se je v obeh jezikih opravičil za krivice koroškim Slovencem. Dunaj je jeseni po 25 letih podvojil finančno
podporo slovenski manjšini v Avstriji, namenil pa ji je tudi višji plebiscitni dar.
10. LJUBLJANA - Na digitalnem kongresu SD je bila Tanja Fajon izbrana za predsednico stranke.
13. LJUBLJANA - Pri predsedniku republike Borutu Pahorju je potekalo srečanje najvišjih predstavnikov treh vej oblasti;
v ospredju je bil odnos med njimi, predvsem do sodstva.
13. LJUBLJANA - Češka skupina PPF Group je sklenila 1,9 milijarde evrov vreden prevzem sklada CMF, ki je v Sloveniji
med drugim lastnik družbe Pro Plus.
14. KIDRIČEVO - Začela se je gradnja 2x400 kilovoltnega daljnovoda Cirkovce-Pince, dogodka sta se udeležila tudi
premier Janez Janša in madžarski premier Viktor Orban.
14. LJUBLJANA - Po številnih prispelih ponudbah na razpis za glavna dela pri projektu drugi tir Divača-Koper, zapletih s
pritožbami in izločitvi prijavljenih kitajskih podjetij v igri ostajajo štirje ponudniki. Prispelo je sedem pritožb, ki jih še
obravnava Državna revizijska komisija (eno je že zavrnila), imajo pa štirje ponudniki do 4. 1. 2021 čas za oddajo
finančnih ponudb za izvedbo glavnih del. Finančna konstrukcija 1,2 milijarde evrov vrednega projekta drugi tir - proga bo
skladno z januarskimi spremembami lokacijskega načrta lahko dvotirna - je sicer že zaprta, je pa še vedno mogoče
madžarsko sodelovanje pri projektu. Vlada je namreč 13. 11. na odbor DZ za zunanjo politiko naslovila pobudo za
sklenitev sporazuma med Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri izgradnji in gospodarjenju z drugim tirom.

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

14. LJUBLJANA - Vlada je sprejela predlog zakona, ki predvideva združitev osmih regulatorskih agencij v dve - agencijo
za trg, varnost prometa in potrošnike ter agencijo za finančne trge.
14. VRHNIKA - Družba Kemis je zaustavila sprejemanje novih nevarnih odpadkov, saj je po vrsti neuspešnih pritožb
upoštevala odločbo inšpektorata za okolje in prostor, da je del reciklažnega centra nelegalna gradnja.
15. LJUBLJANA - DZ je imenoval Jožeta Podgorška za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
15. ŠOŠTANJ - Stekla je gradnja severnega dela tretje razvojne osi, ki naj bi potekala od hrvaške do avstrijske meje.
Vrednost celotne naložbe je ocenjena na več kot milijardo evrov.
15.-16. BRUSELJ - Premier Janez Janša se je pred vrhom voditeljev EU sestal s predsednikom Evropskega sveta
Charlesom Michelom. Voditelji so se zavzeli za krepitev podnebnih ambicij, a dogovora o cilju zmanjšanja izpustov za
najmanj 55 odstotkov do leta 2030 niso dosegli.
16. MARIBOR - Zaradi epidemije se je Borštnikovo srečanje skrčilo na en dan, Borštnikov prstan za življenjsko delo je
prejel Peter Boštjančič.
16.-17. RIM/TRST/GORICA - Predsednik DZ Igor Zorčič se je srečal s predsednikoma obeh domov italijanskega
parlamenta, v ospredju sta bili reforma volilne zakonodaje v Italiji in urejanje zastopstva manjšine v italijanskem
parlamentu. Minister Anže Logar se je o tem pogovarjal s predstavniki Slovencev v Italiji.
19. LJUBLJANA - V Sloveniji je bila potem, ko so 16. 10. zaradi slabe epidemiološke slike omejili gibanje med rdečimi in
oranžnimi statističnimi regijami in uvedli obvezno uporabo maske na odprtih javnih krajih, razglašena 30-dnevna
epidemija; število aktivnih okužb je preseglo 10.000, v bolnišnicah so zdravili 313 ljudi (56 na intenzivnih oddelkih). Pouk
za učence od vključno 6. razreda in dijake je znova stekel na daljavo. Epidemija je bila nato podaljšana do 17. 12.
19. TALLINN/LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor se je udeležil virtualnega vrha pobude Tri morja,
sodeloval je tudi zunanji minister Anže Logar. V investicijski sklad Tri morja bo SID banka prispevala 23 milijonov evrov.
19. LJUBLJANA - Na obisku je bil zunanji minister Severne Makedonije Bujar Osmani.
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19. LJUBLJANA - Ministrstvo za kulturo je več nevladnih organizacij, ki uporabljajo stavbo na Metelkovi 6, obvestilo o
odstopu od najemne pogodbe zaradi obnove stavbe in nujnosti izselitve do januarja 2021.
20. LJUBLJANA - Začele so veljati prepoved gibanja med 21. in 6. uro, omejitev druženja na največ šest ljudi in
prepoved prehajanja med regijami. 24. 10. so se zaprli še gostinski obrati, frizerski in kozmetični saloni, hoteli, kulturne
ustanove itd., izjeme pa so trgovine z živili in hrano za živali, lekarne, drogerije, bencinski servisi, banke, zavarovalnice,
pošte. Ukinjene so tudi skoraj vse preventivne in nenujne zdravstvene storitve z izjemo onkologije, obravnave nosečnic in
novorojencev, cepljenja in medicine športa. Od 26. 10. je omejeno delovanje vrtcev, zaprli so se dijaški in študentski
domovi, javni potniški promet pa je le delno deloval.
20.-22. TALLINN/RIGA - Zunanji minister Anže Logar je bil na baltski turneji, med katero se je srečal tudi vodjo beloruske
opozicije Svetlano Tihanovsko. Po vrnitvi je bil na rutinskem testu za novi koronavirus pozitiven, sogovorniki so morali v
izolacijo.
21. LJUBLJANA - V ponovljenem poskusu izvolitve novega ustavnega sodnika v DZ tudi Anže Erbežnik ni dobil ustrezne
podpore, prav tako ne kandidatka za viceguvernerko BS Arjana Brezigar Masten, ki naj bi nasledila junija odstopljenega
Marka Bošnjaka.
21. BRUSELJ - Kmetijski ministri EU so po dobrih dveh letih dosegli stališče o skupni kmetijski politiki v prihodnjih
sedmih letih, prav tako Evropski parlament; s tem so izpolnjeni pogoji za začetek medinstitucionalnih pogajanj za
sklenitev dogovora.
21. LJUBLJANA - Slovenija bo po sprejetju novele zakona o cestninjenju v DZ predvidoma decembra 2021 uvedla evinjete za osebna vozila.
23. LJUBLJANA - Premier Janez Janša je podprl ameriškega predsednika Donalda Trumpa v boju za nov predsedniški
mandat. O protikandidatu Josephu Bidnu pa je zapisal, da bi bil "eden najšibkejših predsednikov v zgodovini".
23. LJUBLJANA - V 82. letu je umrl slikar, grafik in scenograf Jože Spacal.

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

24. LJUBLJANA - Veljati je začel peti protikoronski zakon v vrednosti 420 milijonov evrov. Podaljšal je veljavnost
jamstvene sheme, subvencioniranje čakanja na delo ter kritje nadomestil plač za delavce v karanteni. Samozaposelnim
je ponovno ponudil mesečni temeljni dohodek.
24. LJUBLJANA - Začela je veljati novela zakona o trgovini, ki z nekaterimi izjemami prepoveduje delovanje trgovin ob
nedeljah in praznikih. Ustavno sodišče je novembra prejelo več pobud za presojo ustavnosti.
24. LJUBLJANA - Začela je veljati novela zakona o obrambi, s katero se je izboljšal položaj vojakov po 45. letu.
24. LJUBLJANA - Veljati je začela novela zakona o državnem tožilstvu, ki vodji državnega tožilstva daje večjo vlogo pri
zagotavljanju učinkovitosti in enotnosti pregona.
24. LJUBLJANA - Veljati so začele dopolnitve zakona o varstvu javnega reda in miru ter zakona o nadzoru državne
meje, ki so jih predlagali v delu opozicije z namenom omejitve delovanje paravojaških enot oziroma t. i. vard. Štajerska
varda in nekatere druge formacije so bile namreč med drugim aktivne ob južni meji.
25. LJUBLJANA - V 79. letu starosti je umrla ena vodilnih slovenskih intelektualk Neda Pagon.
26. LJUBLJANA - Za novega predsednika Slovenskega centra PEN je bil izvoljen Tone Peršak.
27. LJUBLJANA - Znova je začela veljati prepoved prehajanja med občinami z nekaterimi izjemami. Osnovnošolcem so
2. 11. za teden dni podaljšali počitnice, dijaki in študentje pa so šolanje nadaljevali na daljavo. 9. 11. so šolanje na
daljavo začeli tudi vsi osnovnošolci.
27. LJUBLJANA - Novi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je postal Roman Žveglič.
27. LJUBLJANA - Jenkovo nagrado za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let je prejel Brane Mozetič za zbirko Sanje
v drugem jeziku.
28. LJUBLJANA - Dvaindvajset odgovornih urednikov slovenskih medijev je v pismu javnosti opozorilo na vse
pogostejše pritiske in se zavezalo, da ne bodo spreminjali resnicoljubne in javnosti zavezane drže.
29. LJUBLJANA - Veljati je začela novela zakona o nalezljivih boleznih, katere namen je zvišati precepljenost v državi,
med drugim omejuje vključitev necepljenih otrok v javne in javno sofinancirane vrtce.

35

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

01.12.2020
Tuesday,
Torek,
03:00
03:00

Kazalo

https://www.sta.si/2837449/letni-pregled-sta-slove...

18 / 20

29. LJUBLJANA - Nadzorni svet Slovenskih železnic je podal soglasje za dokapitalizacijo hčerinske družbe SŽ-Tovorni
promet češkemu EP Holding; nastala bo nova družba, v kateri bodo imeli Čehi 49-odstotni delež.
NOVEMBER
2.-3. LJUBLJANA/DUNAJ - Slovenska policija je po terorističnem napadu na Dunaju, v katerem je islamski skrajnež ubil
več civilistov, okrepila delovanje na terenu. Slovenski politični vrh je Avstriji zagotovil solidarnost in pomoč.
2. LJUBLJANA - Skupina 13 programskih svetnikov RTVS s predlogom za predčasno razrešitev generalnega direktorja
Igorja Kadunca ni bila uspešna.
3. LJUBLJANA - Nadzorni svet HSE je s položaja generalnega direktorja razrešil Stojana Nikolića in imenoval Viktorja
Vračarja.
4. LJUBLJANA - Predsedniške volitve v ZDA so odmevale tudi v Sloveniji. Ob dejstvu, da je bil izid še negotov, je tvit
premierja Janez Janše, da je precej jasno, da so Američani še za štiri leta izvolili predsednika Donalda Trumpa, zbudil
pozornost v domači in mednarodni politični javnosti.
4. LJUBLJANA - Kanadski varnostni organi so policiji izročili poslovneža Sergeja Racmana, ki ga je Slovenija iskala z
mednarodno tiralico zaradi očitkov kaznivih dejanj zlorabe prostitucije.
4. LJUBLJANA - Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo oprostilno sodbo ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću v zadevi
Gratel.
4. TRENTO - Tim Gajser si je še pred koncem sezone zagotovil četrti naslov svetovnega prvaka v motokrosu razreda
MXGP.

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

5. LJUBLJANA - Protivladni protesti, ki jih je napovedala skupina Anonymous Slovenija, so se prelevili v nasilne izgrede.
V policiste so nasilneži metali pirotehniko in granitne kocke, policija je uporabila vodni top, solzivec in prvič tudi gumijaste
naboje. Ranjenih je bilo več policistov, protestnikov in predstavnikov medijev.
7. LJUBLJANA - Novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden prejel prve čestitke tudi iz Slovenije. Čestitali so mu
predsednik republike Borut Pahor, predsednik DZ Igor Zorčič in predsedniki večine parlamentarnih strank. Premier Janez
Janša je bil kritičen do razglasitve rezultatov in čestitk, tvitnil pa je, da so ZDA strateški partner Slovenije, ki bo tudi v
prihodnje z Washingtonom gradila tesne prijateljske odnose.
8. MADRID - Kolesar Primož Roglič je drugo leto zapored zmagal na dirki po Španiji.
9.-10. BERLIN - Zunanji minister Anže Logar in premier Janez Janša sta se udeležila virtualnega srečanja zunanjih
ministrov Berlinskega procesa.
9. LJUBLJANA - Na območju Janč se je zgodila tragedija: 22-letnik je umoril mater, očeta in sestro, nato pa storil
samomor.
10. LJUBLJANA - Slovenija se je priključila skupnemu javnemu naročanju cepiv proti covidu-19, ki ga vodi Evropska
komisija. Vlada se je 12. 11. seznanila tudi z nacionalnim programom cepljenja proti covidu-19, nacionalna strategija
cepljenja pa bo pripravljena v decembru.
11.-22. LJUBLJANA - Na filmskem festivalu Liffe, ki je potekal v virtualni obliki, je nagrado vodomec dobil film Sadeži
pozabe režiserja Christosa Nikouja.
12. LJUBLJANA - GZS, pa tudi druga gospodarska združenja, so okrepila pozive, naj gospodarstvo kljub epidemiji
ostane čim bolj odprto; podjetja, posebej določene storitvene panoge, zlasti pa turizem, gostinstvo, frizerstvo, fitnesi ipd.
so posebej močno prizadete. Kljub vladni pomoči se povečuje zaskrbljenost tudi na trgu dela, krepijo se socialne in
duševne stiske, pa tudi nasilje v družinah.
12. LJUBLJANA - Vlada je po junijskih menjavah več članov sveta Javne agencije za knjigo s položaja direktorice
predčasno razrešila Renato Zamida. Tudi postopki oz. imenovanja vodilnih v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje,
Slovenskem etnografskem muzeju, Moderni galeriji in Narodnem muzeju Slovenije, ki so v pristojnosti ministra za kulturo,
so naleteli na opozorila stroke.
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13. LJUBLJANA - Vlada je zaradi težkih razmer v bolnišnicah in širjenja okužb po DSO prepovedala vsa zbiranja, razen
družin in znotraj istega gospodinjstva. S 16. 11. je bil ustavljen ves javni potniški promet, zaprte vse nenujne trgovine,
lastništvo nepremičnine ali plovila pa ni bilo več med izjemami za prehajanje meje brez karantene.
13. LJUBLJANA - Novi direktor Instituta Jožef Stefan je postal Boštjan Zalar, mandat bo nastopil 1. 12.
14. BLED - V 102. letu starosti je umrl izumitelj Peter Florjančič.
16. BRUSELJ - Madžarska in Poljska sta blokirali ključna dela julija dogovorjenega svežnja za spoprijem Evrope s
pandemijo, saj nasprotujeta pogojevanju evropskih sredstev z vladavino prava, kar predvideva dogovor nemškega
predsedstva in Evropskega parlamenta. Premier Janez Janša se je 17. 11. v pismu visokim predstavnikom EU zavzel za
vrnitev k julijskemu dogovoru in opozoril, da ta instrument ne sme biti sredstvo političnega discipliniranja. Pismo je v
Sloveniji sprožilo ostre odzive koalicije in opozicije. Kritičen je bil tudi predsednik Borut Pahor.
17. LJUBLJANA - Veljati je začela novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki ureja razmerje med KPK in
drugimi organi ter odpravlja nejasnosti pri postopkih, ki jih vodi KPK.
17. LJUBLJANA - Veljati je začela novela zakona o varstvu okolja, ki uvaja prehodni sistem prevzema stroškov odvoza
embalaže, ki je niso odpeljale pooblaščene družbe; letos jih krije država, v prihodnje bodo padli na ramena podjetij.
17. LJUBLJANA - Slovenska škofovska konferenca je sprejela nove smernice za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih
odraslih v RKC.
17. LJUBLJANA - Več ustanov in skoraj 200 posameznikov se je podpisalo pod javno pismo ministru za kulturo Vasku
Simonitiju. Očitajo mu ogrožanje delavcev in nevladnih organizacij v kulturi, neupoštevanje stroke in strokovnosti ter
neodgovorno gospodarjenje. Na ministrstvu so vse obtožbe zavrnili.

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

18. LJUBLJANA - DZ je potrdil državna proračuna za leti 2021 in 2022. Ob ukrepih za lajšanje posledic epidemije ju
zaznamuje investicijsko-razvojna naravnanost, predvsem zaradi večjega obsega evropskih sredstev. Primanjkljaj naj bi
leta 2021 znašal 2,7 milijarde evrov, v 2022 pa 1,6 milijarde evrov. Delež dolga v BDP se bo z 82,4 odstotka v letu 2020
do leta 2022 znižal na nekaj nad 79 odstotkov. Povprečnina za občine je za obe leti 628,20 evra; sredstva so rezervirana
tudi za projekt ustanovitve Muzeja osamosvojitve Slovenije.
18. CELJE - Okrožno sodišče je potrdilo sporazum o finančnem prestrukturiranju Tuš Holdinga, 80-odstotni lastnik vseh
finančnih terjatev je postal sklad Alfi.
19. BRUSELJ - Premier Janez Janša je na virtualnem vrhu EU izrazil pripravljenost ponuditi konkretne ideje za
kompromis, ki bi pripeljal do 1824-milijardnega svežnja za obnovo unije po pandemiji. Njegov poziv h kompromisu je
izpostavila tudi nemška kanclerka Angela Merkel, s katero se je poleg drugih voditeljev EU dan kasneje pogovarjal Janša.
19. LJUBLJANA - Vlada je potrdila predlog zakona o davku na motorna vozila, za osnovo za odmero davka bo po
novem odločilna okoljska komponenta, davek na luksuzne avtomobile naj bi ukinili.
20. LJUBLJANA - DZ je sprejel zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v SV v letih 2021-2026, ki predvideva 780
milijonov evrov sredstev za vojaške naložbe. V Levici in SD so nekaj dni kasneje vložili več kot 28.000 podpisov za
začetek postopka za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu, ki pa je po odločitvi DZ nedopusten.
20. LJUBLJANA - Začel se je izredni dopisni volilni kongres DeSUS, na katerem se za mesto predsednika po odstopu
Aleksandre Pivec potegujeta Karl Erjavec in Srečko Felix Krope. Kongres se bo sklenil 5. 12.
21. MARIBOR - V 99. letu starosti je umrl upokojeni mariborski pomožni škof Jožef Smej.
23.-29. LJUBLJANA - Potekal je spletni Slovenski knjižni sejem. Schwentnerjevo nagrado je prejel Primož Premzl, za
knjigo leta 2020 pa so izbrali delo Boštjana Videmška Plan B.
23. PIRAN - Našli so mrtvega laboda, okuženega z virusom ptičje gripe H5N8. Rejce perutnine so pozvali k izvajanju
varnostnih ukrepov.
25. LJUBLJANA - Drugi val epidemije se kljub vladnim ukrepom in opozorilom stroke še ni umiril. V bolnišnicah sta se
zdravila rekordna 1302 covidna bolnika, od tega rekordnih 215 na intenzivni negi; 23. 11. je država zabeležila tudi
rekordnih 59 smrti bolnikov s covidom-19 v enem dnevu. Steklo je testiranje zaposlenih v zdravstvenih ustanovah in tudi
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že v nekaterih DSO s hitrimi antigenskimi testi; uvedbi hitrega testiranja so naklonjeni tudi v gospodarstvu, saj je anketa
NIJZ pokazala, da se je četrtina vseh okužb zgodila na delovnem mestu. 26. 11. je ministrica za izobraževanje Simona
Kustec namesto dveh določila eno ocenjevalno obdobje za tekoče šolsko leto.
25. LJUBLJANA - Prva moža SV in policije, Robert Glavaš in Andrej Jurič, sta podpisala operativno-taktični načrt
sodelovanja vojske in policije pri širšem varovanju državne meje.
25. LJUBLJANA - DZ je ratificiral pridružitveni sporazum med vlado in Evropsko vesoljsko agencijo.
25. BRUSELJ/LJUBLJANA - V Evropskem parlamentu je potekala razprava o vmešavanju Madžarske v slovenske in
makedonske medije.
25. LJUBLJANA - Država je slab milijon evrov subvencij za ponovno vzpostavitev letalskih povezav s Slovenijo namenila
osmim prevoznikom. Z zimskim voznim redom na ljubljansko letališče letijo le trije od devetih predvidenih prevoznikov;
podobno so epidemiološke razmere krojile povezave tudi poleti.
25. LJUBLJANA - Ljubljana, Nova Gorica, Ptuj in Piran so oddali prijavno knjigo s kandidaturo za naziv Evropska
prestolnice kulture 2025; izbor bo znan predvidoma 18. 12.
26. LJUBLJANA - Predsedniški mandat NSi je na dopisnem glasovanju digitalnega kongresa stranke dobil dosedanji
predsednik in edini kandidat Matej Tonin.
26. LJUBLJANA - Vlada je sklenila, da bo z deležniki sklenila memorandum o sodelovanju pri projektu ljubljanskega
potniškega centra Emonika; gradnja naj bi se začela leta 2022, investicija je ocenjena na približno 350 milijonov evrov.
27. LJUBLJANA - Upravni odbor ZZZS je zaradi rasti stroškov, povezanih z epidemijo, v zdravstvu, manjših vplačil
zaradi nižje gospodarske dejavnosti in padca opravljenih zdravstvenih storitev v prvih desetih mesecih - predvsem
zobozdravstvenih, specialističnih in akutnih bolnišničnih - napovedal rebalans zaradi 121-milijonskega primanjkljaja.

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

27. LJUBLJANA - Slovenija je poskrbela za božično okrasitev Vatikana, smreka na Trgu svetega Petra je prišla iz
kočevskih gozdov.
28. LJUBLJANA - Po potrditvi v DZ je začel veljati šesti protikoronski zakon v vrednosti ene milijarde evrov. Kot novost
je podjetjem ponudil delno kritje fiksnih stroškov, podaljšal je subvencioniranje čakanja na delo ter nekoliko preoblikoval
jamstveno shemo, da bo kreditojemalcem dostopnejša. Zakon je tudi drastično zvišal kazni za organizatorje zbiranja ljudi
na javnih krajih v času, ko je to zaradi epidemije prepovedano. Ob njegovem sprejemanju so se vnovič pojavili očitki
sindikatov, da vlada pri snovanju krizne zakonodaje ne upošteva dovolj socialnega dialoga, pa tudi opozorila, da prek
protikoronskih zakonov naslavlja tudi zadeve, ki z reševanjem koronske krize nimajo povezave.
30. LJUBLJANA - Slovenski BDP se je v tretjem četrtletju 2020 glede na enako obdobje 2019 po podatkih Sursa realno
zmanjšal za 2,6 odstotka. Po desezoniranih podatkih je na četrtletni ravni zrasel za krepkih 12,4 odstotka, v medletni
primerjavi pa je bil nižji za 2,9 odstotka. V devetih mesecih je medletno upadel za šest odstotkov; podatki so pozitivno
presenetili.
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STA, M.R.

Umar: BDP v tretjem četrtletju okreval
bolj od pričakovanj, upad v večini
segmentov manjši kot spomladi

Odpri galerijo
Fotografija

je

simbolična.

Andrej Petelinšek

30.11.2020, 13.06

Realni BDP je v tretjem četrtletju okreval bolj, kot so pričakovali v Umarju. "K
manjšemu medletnemu upadu aktivnosti je prispevalo predvsem hitro okrevanje
aktivnosti v izvoznem delu gospodarstva, predelovalnih in nekaterih storitvenih
dejavnostih," so izpostavili v Umarju in za zadnje četrtletje napovedali vnovičen
upad aktivnosti.
"Na podlagi dostopnih podatkov ocenjujemo, da bodo posledice v zadnjem četrtletju osredotočene predvsem na
storitveni sektor in manj na dejavnosti, vpete v mednarodno menjavo. Za zdaj kaže, da bo upad v večini
segmentov manjši kot spomladi, k čemu prispevajo tudi prilagoditve podjetij in potrošnikov novi realnosti, enak
ali večji upad pa je pričakovati v gostinstvu in razvedrilnih, športnih, rekreacijskih in osebnih storitvah," je dejala
direktorica Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) Maja Bednaš
.
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Umar bo v naslednjih dveh tednih ocenil uresničevanje jesenske napovedi in bo pred koncem leta, če bo
treba, pripravil zimsko napoved. Kar zadeva okrevanje v prihodnjem letu, se to verjetno zamika proti
drugemu četrtletju. "Vse bo odvisno od epidemioloških razmer, uvajanja cepiva in odzivnosti politik z ukrepi za
blaženje posledic," je dodala Maja Bednaš.

Direktorica Umarja Maja Bednaš

Robert Balen

Kot so v Umarju povzeli danes objavljene statistične podatke, sta se v tretjem četrtletju zmanjšala
medletna padca izvoza in uvoza zaradi oživljanja aktivnosti v glavnih trgovinskih partnericah. Storitvene
dejavnosti, povezane z domačo potrošnjo in turizmom, so prav tako povečale obseg aktivnosti, vendar so
zaradi ohranitve določenih omejitvenih ukrepov in močnega upada prihoda tujih turistov okrevale
počasneje.
Sproščanje ukrepov je vplivalo na rast potrošnje gospodinjstev, ki je medletno ostala malenkost nižja tudi
zaradi visoke ravni varčevanja. Investicije v opremo in stroje so četrtletno močno okrevale, investicije v
gradbene objekte so presegle raven pred letom dni. Skupna raven bruto investicij je predvsem zaradi
močnega zmanjšanja zalog ostala precej pod lansko ravnjo. Med agregati potrošnje je bila medletno višja
le končna državna potrošnja, so dodali.
K padcu dodane vrednosti v tretjem letošnjem četrtletju so zaradi počasnejšega okrevanja največ
prispevale storitve, še zlasti skupina gostinstva, trgovine in prometa. Razmere so se izboljšale, v gostinstvu
je k temu prispevala tudi večja usmeritev počitnic in izletov na domači trg, v trgovini pa predvsem
realizacija dela odloženih nakupov iz drugega četrtletja. Na izboljšanje v prometu je vplival predvsem
mednarodni tovorni promet.
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"Najpočasneje so okrevale razvedrilne, športne, rekreacijske in osebne storitve, kjer je dodana vrednost najbolj
zaostajala za lansko ravnjo zaradi ohranitve določenih omejitvenih ukrepov fizičnega distanciranja in nošenja
mask ter samozaščitnega obnašanja," je dejala direktorica Umarja.
Dodana vrednost v gradbeništvu je bila po drugi strani medletno pozitivna, hitro pa so okrevale izvozno
usmerjene predelovalne dejavnosti. Med njimi je bila aktivnost medletno višja v farmacevtski industriji,
dodatno še v proizvodnji opreme IKT, prehrambeni in lesni industriji. Padec je ostal največji v kovinski
industriji in usnjarstvu, precej pa se je zmanjšal v proizvodnji motornih vozil in električnih naprav.

Več zaupanja tudi med potrošniki
Zaupanje potrošnikov se je v poletnih mesecih povečalo z zgodovinsko nizke ravni, k čemur je prispevalo
tudi izboljšanje razmer na trgu dela, kjer se je število delovno aktivnih četrtletno povečalo. "K izboljšanju
razmer na trgu dela, ki pa ostajajo bolj zaostrene kot pred letom, je ob okrevanju gospodarske aktivnosti ključno
prispevalo podaljšanje vladnih interventnih ukrepov za ohranjanje delovnih mest," je ocenila Bednaševa.
BDP se je v tretjem letošnjem četrtletju glede na enako obdobje lani realno zmanjšal za 2,6
je danes objavil statistični urad. Po desezoniranih podatkih je na četrtletni ravni zrasel za 12,4
kar je več kot v EU, kjer je v povprečju dosegel 11,6-odstotno rast, v medletni primerjavi pa
2,9 odstotka, v EU v povprečju za 4,3 odstotka. V prvih devetih mesecih je BDP v Sloveniji
upadel za šest odstotkov.

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

Slovenski
odstotka,
odstotka,
upadel za
medletno
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Tomaž Ajd

(INTERVJU) Stanislav Kovačič, župan
Poljčan: Vroča kri zavre le pri
kadrovskih vprašanjih

Odpri galerijo
Stanislav Kovačič občino Poljčane vodi že od njene osamosvojitve leta 2006.

Igor Napast

01.12.2020, 02.00

županom občine Poljčane Stanislavom Kovačičem o naložbi stoletja, izgradnji
čistilne naprave, obnovi dvojnega kozolca, gradnji negovalne bolnišnice ...
Z

Župan Stanislav Kovačič občino Poljčane vodi že od njene osamosvojitve leta 2006. Pred dvema letoma je
na županskih volitvah v drugem krogu premagal Tomaža Kokota V tem mandatu so v Poljčanah, kot
pravi Kovačič, uresničili naložbo stoletja - nadgradnjo železniške proge Poljčane-Slovenska Bistrica. Tako
kot drugod v Sloveniji se sedaj spopadajo z epidemijo novega koronavirusa.
.

Tudi v vaši občini se niste izognili drugemu valu epidemije novega koronavirusa. Zgodilo se
tisto, česar ste se najbolj bali, virus je prodrl v Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane.

je

tudi

"Razmeroma dobro smo se držali do začetka preteklega tedna, potem pa se je virus žal razširil v dom
starejših, v katerem je nastanjenih 230 stanovalcev. Okužba se res izjemno hitro širi in je razpršena po
vsem območju občine. Naši občani se v veliki meri držijo predpisanih ukrepov, tako kot drugod pa smo
imeli tudi občane, ki so zadeve ignorirali in provocirali. Nekateri so denimo, ko so pripeljali otroka v
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vrtec, namenoma vstopili brez maske. V občini smo pomoč organizirali preko civilne zaščite,
prostovoljcev in članov PGD Poljčane. Večjih potreb doslej ni bilo, šlo je le za nekaj posameznikov, vsi pa
so bili deležni posluha in pomoči."

Pred letom dni ste slovesno zaznamovali veliko naložbo - nadgradnjo odseka železniške proge
Poljčane-Slovenska Bistrica. Projekt ste poimenovali kar projekt stoletja. Zakaj je ta naložba tako
izjemno pomembna za vašo občino?

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

"V resnici smo si težko predstavljali, da bomo v tako kratkem času dobili podvoz. Če je bila obvoznica
proti Slovenski Bistrici velika realnost, pa je bil podvoz bolj ali manj imaginaren. Uresničili smo oba
projekta, z naložbo se je izredno povečala dostopnost do našega najbližjega mesta Slovenske Bistrice in
avtoceste. Zdaj smo že skoraj pozabili, da smo se nekoč proti Slovenski Bistrici peljali preko dveh nivojskih
prehodov. V centru Poljčan le malokdo zna pokazati, kje so bile prej postavljene zapornice in kje je
potekala cesta. Tako velike pridobitve, ki so pomembne za vse občane, ne le za del občanov, se upravičeno
imenujejo pridobitve stoletja."

Stanislav Kovačič

Igor Napast

Še vedno pa ni jasno, kaj se bo zgodilo s čistilno napravo
zanjo že pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje.

s

kanalizacijskim omrežjem, čeprav ste

"Poudarjamo, da imamo za izvedbo projekta vsa potrebna in pravnomočna dovoljenja. Mehanizem tako
imenovanega dogovora regij nas je onemogočil v pridobivanju sredstev na regionalni ravni, saj niti
slučajno ni dosegel svojega namena, torej dogovora, ki bi dajal pomen in prednost potrebnim projektom,
ampak se je po vsej državi neupravičeno spremenil in izrodil v mehanizem kvotnega sistema. Največjo
škodo pa zaradi tega utrpimo manjše občine. Iluzorno je pričakovati, da bi realizacijo projektov zmogli
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brez znatnega deleža kohezijskih in državnih sredstev, praktično le s svojimi zelo omejenimi sredstvi.
Menimo, da bi moralo ministrstvo za okolje in prostor izločiti denar za znano prioriteto, ki sploh ne bi
smela biti predmet mehanizma dogovora regij. Posebej za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
kjer so bile dane zaveze Evropski komisiji."

Novi podvoz pod železnico

je

povečal dostopnost do Slovenske Bistrice in avtoceste.

Igor Napast

Med letošnjimi naložbami je v ospredju celovita obnova igrišč ob Osnovni šoli Kajetana Koviča
Poljčane. Obnova poteka celo hitreje, kot ste predvideli.
"Če nam bo vreme služilo, bomo še letos imeli zadevo pripravljeno tako daleč, da bomo spomladi položili
zgolj le še zaključne sloje. Odločitev za investicijo, ki je vredna okoli 700 tisoč evrov, je kar hrabra, saj
imamo prostega investicijskega denarja na leto za približno pol milijona evrov. Nekaj denarja smo
prihranili tudi iz prejšnjih let, na ta račun smo se lahko tudi lotili te naložbe. Obnovljena igrišča bodo
funkcionalna in tudi zelo lepa. Gre za cel sklop igrišč za mali nogomet, košarko, rokomet, odbojko in tenis
ter za 200-metrsko atletsko stezo. Poleg tega bomo uredili še plezalno steno, dve streetball igrišči, poligon
za vadbo spretnosti s kolesom, igrala za najmlajše in učilnico v naravi. Vse skupaj bo razsvetljeno, tako da
bo možna tudi vadba v nočnem času."

Lani ste uspešno zaključili tudi prenovo lesenega dvojnega kozolca, ki stoji na polju ob Dravinji,
južno od naselja Zgornje Poljčane. Kozolec, ki nosi ime Čreti, je zagotovo tudi pomembna turistična
pridobitev.
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"To je dragocen spomenik kulturne dediščine, ki je bil pred obnovo v zelo slabem stanju. Takoj po obnovi
je kozolec vzbudil zanimanje tako domačinov kot drugih obiskovalcev naših krajev. Že v prvih mesecih je
nudil prijeten ambient lokalnim osnovnošolcem za izvedbo šolske ure na prostem, za medgeneracijska
srečanja programa Simbioza giba in podobne aktivnosti. Občina Poljčane si prizadeva, da bi se v kozolcu v
prihodnje odvijala kakšna zanimiva dejavnost domače obrti ali bi se predstavljala lokalna dediščina
okoliškega območja. Možnosti je veliko, trenutno manjka le nekaj poguma in idej lokalnim prebivalcem in
pa seveda boljše razmere za razvoj tovrstnih kulturno-turističnih dejavnosti v primerjavi s trenutnimi."

Občina Poljčane si prizadeva, da bi v obnovljenem kozolcu Čreti bila kakšna zanimiva dejavnost domače obrti
lokalna dediščina okoliškega območja.
Igor Napast

Kako pa ste sicer zadovoljni
center narave?

z

obiskom turistov

v

vaši občini? Koliko

k

ali bi se

predstavljala

temu pripomore Razvojni

"V naši občini je zelo veliko tako imenovanega enodnevnega turizma, obiskovalce v naše kraje privabijo
zanimivosti naravne in kulturne dediščine ter obisk učnega poligona Dole kot vzorčnega primera učnega
turizma. Razvojni center narave, ki deluje od leta 2012, zagotavlja podporo vsem društvom v občini,
pripravlja prireditve in skrbi za promocijo in razvoj lokalne ponudbe. S preoblikovanjem Razvojnega
centra narave v samostojni javni zavod pa bi ta imel tudi možnost poseči v bolj trženjski del turističnega
poslovanja in bi tako lahko več pripomogel k neposrednemu razvoju turizma v Dravinjski dolini."

Na parkirišču pred Razvojnim centrom narave ste pred kratkim postavili tudi novo moderno
polnilnico za električna vozila.
"Polnilnica je v celoti plod dela domačih podjetnikov, zasnoval jo je Andrej Valand, njen dizajn pa Klemen
Knez. Polnilnica je izjemno praktična in tudi učinkovita. Njena priključna moč je 22 kilovatov, nanjo se
lahko priključita dva avtomobila. Ljudje polnilnico pridno koristijo, o čemer priča podatek, da je bilo že v
prvem mesecu uporabljenih približno 800 kilovatov električne energije."
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"Zdaj smo že skoraj pozabili, da smo
preko dveh nivojskih prehodov"

se

nekoč proti Slovenski Bistrici peljali

Izmed pomembnejših pridobitev v zadnjem času moramo omeniti tudi gasilsko reševalno ploščad
PGD Poljčane. Njena korist se je najbolj pokazala ob intervenciji julija lani, ko je neurje v Poljčanah
poškodovalo več kot 30 objektov.

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

"Je zelo funkcionalna in seže do višine 28 metrov. Delo na ploščadi je varno in večinoma tudi
avtomatizirano, poleg tega pa zavzame zelo malo prostora. Z veseljem bomo s to ploščadjo na pomoč
priskočili tudi sosednjim občinam."

Poljčane

Igor Napast

Kako pa v tem mandatu sodelujete
kar precej vroče krvi.

z

občinskim svetom? Vemo, da

je

bilo pred leti na nekaterih sejah

"V tem mandatu je sodelovanje z občinskim svetom precej boljše, kot je bilo v prejšnjih letih. Kri zavre le
pri točkah, ki so povezane s kadrovsko problematiko. Takrat politični interesi pridejo najbolj na plano,
drugače pa moram reči, da smo kar složni. Pri pomembnih točkah ni oviranja, tudi proračun smo sprejeli
soglasno."

Ena izmed prednostnih naložb

je

sodobna ureditev tržnice

v

Poljčanah.

"Gre za koncept ureditve prostora v središču Poljčan, ki ne bo namenjen samo dejavnosti tržnice, ampak
vsesplošnemu druženju in organizaciji prireditev na prostem. Pred občino bo nastal osrednji trg, ki bo
namenjen samo pešcem. Od trga bo prehod možen do tržnice, od tržnice pa preko potoka Brežnica do
parkirišč pri železniški postaji."
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Stanislav Kovačič
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Igor Napast
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Med bodočimi projekti izpostavljate tudi gradnjo negovalne bolnišnice na območju bazenskega
kompleksa in izgradnjo obvoznice Lušečka vas.
"Ideja za gradnjo negovalne bolnišnice, o kateri smo razmišljali že pred leti, se je okrepila v teh kriznih
časih. Na voljo imamo zemljišče zraven doma starejših občanov, zato smo pobudo za gradnjo negovalne
bolnišnice posredovali tudi na vlado. Če to ne uspelo, bomo v podrobnem občinskem prostorskem načrtu
skušali ta prostor nameniti za varovana stanovanja. Kar pa se tiče obvoznice Lušečka vas, bi s to cesto
precej izboljšali varnost in hitrejši dostop do Slovenskih Konjic. Z obvoznico Lušečka vas bi ukinili še
zadnja dva nivojska križanja železnice in ceste v naši občini."

47

30.11.2020

Dnevnik.si

Ponedeljek, 18:40

Država: Slovenija

Kazalo

1/2

https://www.dnevnik.si/1042944446/lokalno/ljubljan...

Več kot 7000 prošenj za delo

v

Ikei

Ikei so zaključili izbor okoli 350 sodelavcev, ki bodo prve kupce v ljubljanski trgovini pozdravili
enkrat v prvih mesecih prihodnjega leta. Za delovna mesta 12 različnih profilov so skupno prejeli
več kot 7000 prošenj.
V

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

Družba Ikea je zaključila postopek množičnega zaposlovanja in nekatere sveže sodelavce že začela usposabljati. Trgovina bo svoja
vrata odprla v prvih mesecih prihodnjega leta, točen datum pa še vedno ni znan. (Foto: Luka Cjuha)

V družbi Ikea so zaključili postopek izbora okoli 350 zaposlenih, ki bodo delali v ljubljanski trgovini v
BTC. Trenutno z izbranimi kandidati podpisujejo zaposlitvene pogodbe, nekateri pa postopno že
začenjajo usposabljati in uvajati zaposlene. To poteka ob upoštevanju vseh potrebnih varnostnih in
zdravstvenih ukrepov, zagotavljajo v Ikei.
Interes za delo v Ikei je bil pričakovano velik. V družbi so povedali, da so za razpisanih 12 različnih
pozicij oziroma zaposlitvenih profilov v povprečju prejeli okoli 600 prošenj. »Skupno pa smo prejeli
več kot 7000 prošenj, kar je v skladu z našimi pričakovanji glede na slovenski trg delovne sile,« so
dejali v Ikei, kjer so ponovili, da jih takšna poplava prošenj za zaposlitev veseli, saj kaže, da je
»Ikea v Sloveniji že prepoznana kot zaželen delodajalec«.
Zaradi epidemioloških razmer Ikea ni imela večjih težav s procesom množičnega zaposlovanja,
zagotavljajo. Pojasnili so, da so sicer ves čas izvajali priporočene epidemiološke ukrepe, kot so
socialno distanciranje, nošenje zaščitne opreme, nadzirali so tudi število ljudi, ki so bili v določenem
trenutku prisotni v prostoru. »Zadnji razgovori in končni izbor naših sodelavcev pa so v celoti
potekali po spletu,« so dodali.
Novih razpisov v tem trenutku ne načrtujejo. V družbi
odprtju nekaj ljudi zaposlili za določen čas, in sicer da
kupcev. Koliko oseb bodo zaposlili za določen čas, še
ko bomo bližje datumu odprtja trgovine,« so povedali

so napovedali, da bodo za prve mesece po
bi pomagali obvladati pričakovan velik obisk
ne vedo. »Tovrstne informacije bodo znane,
v Ikei.
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»Točnega datuma odprtja trgovine še nimamo, pričakujemo pa, da bomo na sprejem prvih
obiskovalcev pripravljeni v prvih mesecih prihodnjega leta. Takoj, ko bo datum znan, ga bomo delili
z javnostjo,« so dodali v družbi. Gradnja gre h koncu, saj je Ikea že pridobila nekaj potrebnih
uporabnih dovoljenj. »Zaprositi pa moramo še za nekaj manjših. To bomo storili, ko uredimo tudi
vse potrebno znotraj trgovine,« so napovedali. Pojasnili so, da jih notranjosti modrega objekta v
BTC čaka še nekaj zaključnih del, kot so vzpostavitev vseh potrebnih sistemov, postavitev
komercialnega dela trgovine in dobava blaga.

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

Gradnja Ikee traja sicer nekoliko dlje, kot je bilo sprva pričakovati. Družba je pred zasaditvijo prve
lopate namreč napovedovala, da gradnja takšnega objekta običajno traja približno leto dni. Ker je
od postavitve temeljnega kamna do danes minilo že dobro leto, nas je zanimalo, kaj je bilo krivo za
zamudo. V Ikei so povedali le, da »projekt gradnje in odprtja napreduje po pričakovanjih« ter da so
z dosedanjim napredkom zadovoljni. Dodali so, da koronakriza na sam proces gradnje in
zaposlovanja ni pomembno vplivala, temveč je od njih terjala le dodatno pozornost pri zagotavljanju
varnosti in zdravja zaposlenih ter vseh, ki sodelujejo pri ljubljanskem projektu.
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(Ne)premiki na trgu nepremičnin
Komentarji

30. 11. 2020, 06.00

Nace Novak
Z zaustavitvijo gospodarstva ob prvem valu epidemije je obstalo tudi trgovanje z
nepremičninami. A je v maju, ko so se ukrepi sprostili, hitro ponovno oživelo, vsaj, kar zadeva
prodajo stanovanjskih nepremičnin. Trenutno prodaja z nepremičninami spet bolj ali manj
stoji, ključno vprašanje pa je, kako bo na nepremičninski trg vplival drugi val? Ali si bo
podobno kot po prvem valu znova relativno hitro opomogel ali pa bo drugi val nepremičninski
trg pahnil v globljo in dalj časa trajajočo krizo?
Več časa kot bo trajala epidemija z vsemi ukrepi, bolj bo vplivala na plačilno sposobnost in
povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah. To bi lahko imelo negativne posledice
predvsem na stanovanjske novogradnje, ki so trenutno v teku. Teh je na državni ravni kar
nekaj, veliko pa jih je tudi v načrtih. Oktobra je bilo namreč po podatkih statističnega urada
izdanih več dovoljenj za gradnjo stanovanjskih in nestanovanjskih stavb kot v septembru. Ker
www.primorske.si uporablja piškotke za zagotavljanje funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Podrobnosti
se bo gradilo več večstanovanjskih stavb, je bilo prejšnji mesec načrtovanih za 44 odstotkov
več stanovanj kot v septembru.

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

Trenutno prodaja z nepremičninami spet stoji, ključno vprašanje pa
val vplival na nepremičninski trg?

je,

kako bo drugi

A težava je, da banke, ki sicer nudijo ugodne stanovanjske kredite, ljudem, ki so zaradi
aktualne situacije na čakanju na delo, kredita ne odobrijo. Tistim, ki so brez službe in rednih
prihodkov (in število takih raste), pa seveda tudi ne. Nižji mesečni prejemki zaradi čakanja na
delo, izguba službe, vsesplošna negotovost vse to vodi v padec kupne moči, kar lahko močno
vpliva na odločanje o nakupu nepremičnin. Posebej tisti, ki so načrtovali nakup stanovanja za
bivanje, bodo zelo verjetno preudarno počakali, saj so prioritete trenutno najbrž drugje.
-

Po drugi strani bodo nekateri ljudje, ki že močno čutijo posledice korone v finančnem smislu,
prisiljeni v prodajo svojih nepremičnin, ki so jih do zdaj ohranjali kot asa v rokavu. Spet tretji, ki
imajo dovolj denarja, vidijo v aktualni krizi možnost ohranjanja svojega premoženja prav v
nakupu nepremičnin. Sicer pa na nepremičninskem trgu stanovanj ni pričakovati hitrega
padanja cen, saj traja praviloma nekaj let, da se ponudba prilagodi in se začnejo cene
spuščati. V prvem polletju leta 2020 pa je povprečna cena rabljenega stanovanja v Sloveniji
dosegla rekordno vrednost.
Deli:
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Acroni: žlindro bodo uporabili za
kolesarske poligone
SIJ

Čas branja: 1 min

0

Shrani
30.11.2020 00:00 Dopolnjeno: 30.11.2020 09:45

Do leta 2022 bo SIJ Acroni zgradil pet trajnostnih grbinastih
poligonov iz žlindre, stranskega proizvoda jeklarske industrije.
Borut Hočevar

Spletno mesto za celovit prikaz vsebin in oglasov poleg lastnih piškotkov uporablja tudi piškotke

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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zunanjih strežnikov. Ali sprejemate zunanje

Več o tem

Foto: Anze Furlan

Več
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:

Slovenske železarne >

acroni >

Olimpijski komite... >

Vizija >

Projekt trajnostnih grbinastih poligonov povezuje več partnerjev. Sodelujejo
SIJ Acroni kot dobavitelj žlindre, Olimpijski komite Slovenije , podjetje
Batt Crew kot graditelj poligonov in Športno kulturno društvo Dejmo kot
motivator kolesarskih navdušencev. Vizija projekta je postaviti grbinasti
poligon v vsaki občini.
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Do leta 2022 jih bodo zgradili pet in zanje porabili skoraj deset tisoč ton črne
žlindre različne granulacije, ki jo predelujejo v SIJ Acroniju. V srednje velik
poligon je treba vgraditi približno 1.900 ton žlindre, iz katere bodo zgradili
grbine in zavoje ter uredili drenažo. Z žlindro bodo nadomestili naravni
material, drobljenec iz kamna.
Žlindro uporabljajo tudi za gradnjo cest.

Več

iz

teme

:

acroni >

Olimpijski komite... >

Vizija >

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

Slovenske železarne >
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Ne spreglejte dražb v decembru! Hiše,
stanovanja, investicijska zemljišča, tovornjak
...
Čas branja: 7 min
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30.11.2020 15:15

Cene nepremičnin na dražbah se začnejo pri 54 tisočakih in segajo
do 2,7 milijona evrov.

Obveščaj me

o

novih člankih

:

nepremičnine

dodaj

dražba

dodaj

stanovanja

dodaj

cene nepremičnin

dodaj

Nacionalni...

dodaj

Aleš Perčič Uroš Božin

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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:

nepremičnine >

dražba >

Nacionalni inštitut za... >
Okrajno sodišče v... >

stanovanja >
Matevž Gulič >

Mateja Benedik >

cene nepremičnin >
Igor Bončina >
Mirko Filipović >

Geodetska uprava... >

Decembra se bo na javnih dražbah znašlo kar nekaj zanimivih stanovanj,
stanovanjskih hiš in zemljišč. Največ stanovanj se prodaja v Ljubljani, med
drugim tudi dupleks v trnovskem Močeradu in dvosobno stanovanje na
Fužinah. Še en dupleks se prodaja na Gorenjskem, v Tržiču. Tri stanovanjske
hiše so naprodaj v Preddvoru in Divači.
Na dražbo gresta tudi dve večji investicijski zemljišči. Prvo je v Izoli in je
namenjeno gradnji turističnih zmogljivosti, drugo pa v Splitu, kjer je predvidena
gradnja nove stanovanjske soseske. Če kupujete tovornjak, se eden novejšega
letnika skupaj s prikolico prodaja za 27 tisoč evrov.
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In še opozorilo: kljub zanimivi ponudbi obstaja možnost, da bo kakšna dražba
zaradi ukrepov za zajezitev epidemije v nadaljevanju preklicana. Preklicev
verjetno ne bo pri dražbah v stečajih, saj stečajne zadeve sodijo med nujne
zadeve, poleg tega je ministrstvo za pravosodje izdalo navodilo, da se po
pravilih NIJZ (maske, razkuževanje, medsebojna razdalja) izvajajo tudi vse
javne dražbe. Drugače pa je v izvršbah, kjer dražbe potekajo na sodiščih in ne
sodijo med nujna opravila. Dražbe bodo stekle šele po preklicu odredbe
predsednika vrhovnega sodišča. Kdaj bo odredba, ki je začela veljati 16.
novembra, preklicana, ni znano.

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

Vrstni hiši v Divači znova na dražbo

V izvršilnih postopkih bosta znova na drugi dražbi na voljo dve vrstni hiši v
Divači . Soseska 19 vrstnih hiš, ki je bila zgrajena leta 2009, leži ob glavni cesti
Divača–Sežana. Obe hiši stojita v južnem delu, gre za prvo in trejo hišo. Zgrajeni
sta do četrte gradbene faze, notranjosti so neobdelane. Tretja po vrsti ima na
južni strani razbito panoramsko okno, obe pa imata razbita še balkonska drsna
vrata. Vsaka od hiš meri 126 kvadratnih metrov. Krajna vogalna hiša ima
dodatni okni na vzhodni fasadi. Hiši sta naprodaj ločeno. Izklicna cena za prvo v
vrsti je 58.419 in za tretjo 53.996 evrov. Dražbi bosta 18. decembra na okrajnem
sodišču v Sežani. Tretja hiša v vrsti bo naprodaj ob 10.30, skrajna pa ob 11. uri.
Rok za plačilo varščine je 15. december.
Na septembrski dražbi je bilo naprodaj sedem vrstnih hiš. Prodane so bile štiri.
Dosežene cene so bile med 56.500 in sto tisoč evri. Za koliko so se prodale, smo
pisali v članku: Kako visoko gredo na dražbah cene stanovanjskih hiš .

Stanovanjska hiša v Novi vasi pri Preddvoru za 153
tisočakov
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Stečajna upravitelja Matevž Gulič in
Igor Bončina do 7. decembra zbirata
zavezujoče ponudbe za nakup
stanovanjske hiše v Novi vasi pri
Preddvoru , v neposredni bližini jezera
Črnava. Hiša je bila zgrajena leta 1966,
a je bila leta 2006 v celoti prenovljena.
Sestavljena je iz pritličja, nadstropja in
mansarde. Neto površina stavbe je 175 kvadratnih metrov, izhaja iz cenitve.
Hiša bo v prvem prodajnem poskusu naprodaj za 153 tisoč evrov, kolikor znaša
njena ocenjena tržna vrednost.

Dupleks v Močeradu
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V izvršbi fizične osebe bo v začetku decembra na ljubljanskem okrajnem sodišču
znova naprodaj stanovanje ob Ljubljanici v luksuzni stanovanjski
stavbi v Trnovskem pristanu, znani pod imenom Močerad. V stavbi je 15
luksuznih stanovanj, v katerih so uporabljeni materiali višjih kakovosti. Stavba
ima v pritličju skupne prostore in notranji zimski vrt, ki so namenjeni druženju
stanovalcev in srečevanju z gosti. Dostop do garaže je z dvema avtodvigaloma.
Večji šestsobni dupleks je v prvem in
drugem nadstropju in skupno meri
286,5 kvadratnega metra. Bivalni
prostor meri 190, terasa pa 48
kvadratov, stanovanju pripadajo še
shramba in tri parkirna mesta.
Vrednost stanovanja je bila najprej
določena pri 938 tisoč evrih. Dolžnik je
zaradi spremenjenih tržnih razmer
predložil novo cenitev, ki vrednost
stanovanja ocenjuje na 1,2 milijona evrov. Na drugi dražbi je cena postavljena
pri polovici ocenjene vrednosti oziroma 600 tisoč evrih. Dražba bo 10.
decembra, rok za plačilo varščine je 7. december.

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

Poslovni prostori v Ljubljani cenejši za 15 odstotkov
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Iz stečajne mase družbe Vetpet se boste
lahko potegovali za poslovne
prostore v industrijsko-poslovni
coni na Letališki cesti v Ljubljani .
Gre za poslovni objekt s skladiščno halo
in pripadajočimi stavbnimi zemljišči.
Poslovni objekt ima v pritličju in
nadstropju pisarniške in druge
poslovne prostore, v kleti pa
prenovljene skladiščne prostore. Zaradi
atraktivne lokacije je upraviteljica v
prvem krogu nepremičnine prodajala
po izklicni ceni, enaki tržni vrednosti –
960.770 evrov. Druga dražba po
likvidacijski ceni – 827.400 evrov –
prav tako ni bila uspešna. Tokrat je
cena postavljena pri 700 tisoč evrih.
Dražba bo 10. decembra.

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

Dvosobno stanovanje na Fužinah za 152 tisočakov

Okrajno sodišče v Ljubljani bo v eni od izvršb prodajalo dvosobno
stanovanje v tretjem nadstropju večstanovanjskega bloka na Preglovem
trgu 7 na Fužinah. Kot izhaja iz cenitve, gre za stanovanje neto tlorisne površine
59,1 kvadratnega metra, ki mu pripadata kletna shramba in balkon. Stavba je
bila zgrajena leta 1984. Po navedbah cenilca je stanovanje lepo vzdrževano, a je
v prvotnem stanju. Stanovanje bo na prvi dražbi naprodaj po izklicni ceni 152
tisoč evrov, kar je enako ocenjeni vrednosti stanovanja.

Stanovanje na Viču za 93 tisoč evrov
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Iz stečajne mase ene izmed fizičnih oseb
bo konec decembra na voljo še
stanovanje na Merčnikovi ulici na
ljubljanskem Viču . Blok, ki stoji ob
Tržaški cesti, je bil zgrajen leta 1965. V
stanovanju so bile leta 2000 obnovljene
instalacije, leta 2005 pa okna.
Stanovanje skupno meri 39,1
kvadratnega metra. Bivalnih površin je
34,1 kvadrata, pet kvadratov pa ima
balkon. Nepremičnini pripadata še dve
kletni shrambi, ki merita 1,4 in 1,7
kvadratnega metra. Stanovanje je,
sklepajoč po slikah, potrebno obnove.
Nepremičnina je prazna, upraviteljica
pa sporoča, da nima ključev od obeh kleti. Izklicna cena je postavljena pri 93
tisoč evrih. Upraviteljica Mateja Benedik zavezujoče ponudbe zbira do 23.
decembra.

Dupleks v Tržiču za 72 tisočakov
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Stečajni upravitelj družbe Kobalt Mirko Filipović bo na javni dražbi prodajal
dupleks stanovanje v mestnem jedru Tržiča na Gorenjskem. Kot
kažejo podatki Gursa , gre za stanovanje skupne površine 90,6 kvadratnega
metra, od česar je uporabne površine 73,4 kvadratnega metra. Stanovanje je v
poslovno-stanovanjskem objektu na Trgu svobode. Tržna vrednost stanovanja
je bila ocenjena na 86.367 evrov, na drugi dražbi pa bo naprodaj za 72 tisoč
evrov. Dražba je razpisana za 10. december.

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

Stanovanje v Štepanjskem naselju za 99 tisočakov
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Okrajno sodišče v Ljubljani bo v izvršilnem postopku na prvi javni dražbi
prodajalo stanovanje v Štepanjskem naselju . Gre za enosobno stanovanje
površine 40,8 kvadratnega metra v sedmem nadstropju stolpnice na Jakčevi
ulici, ki mu pripada dva kvadratna metra velika kletna shramba. Stanovanje ima
tudi odprt balkon, v stolpnici pa je dvigalo. Sodni cenilec, ki mu vstop v
stanovanje ni bil omogočen, ocenjuje, da je stanovanje povprečno vzdrževano.
Na prvi dražbi bo naprodaj po izklicni ceni 98.913 evrov, kar je enako ocenjeni
vrednosti stanovanja. Dražba bo 15. decembra, zadnji rok za plačilo varščine pa
je 10. december.

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

Zemljišča v Izoli: 2,7 milijona evrov ali manj?

V stečaju Primorja je spet odprta
priložnost za investitorje, ki bi gradili
turistične objekte v Izoli. Stečajni
upravitelj Primorja prodaja za skoraj
40 tisoč kvadratnih metrov
zemlje , kjer je želel propadli ajdovski
gradbinec graditi vodni park, hotel ter
druge stanovanjske in počitniške zmogljivosti. Del zemljišč je v lasti Primorja,
drugi del pa je v lasti njegove hčerinske družbe TPC Livade . Izklicna cena je
določena pri 2,7 milijona evrov.
Stečajni upravitelj Rudolf Hramec bo
zemljišča prodajal na kombinirani javni
dražbi, ki je zakonsko dovoljena, a jih
upravitelji redko uporabijo. To pomeni,
da se bo cena premoženja najprej
zniževala, dokler eden od ponudnikov
ne bo dal ponudbe pri želeni znižani
vrednosti. Nato se bo dražba
nadaljevala z višanjem cene; to pomeni,
da bodo drugi dražitelji imeli možnost zvišati ponudbo najboljšega ponudnika
postopku nižanja cene. Dražba bo 10. decembra, zadnji rok za plačilo varščine
pa je 7. december.

v
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Bi gradili stanovanja v Splitu? DUTB ima zemljišče

Družba za upravljanje terjatev bank do
28. decembra zbira zavezujoče ponudbe
za nakup stoodstotnega poslovnega
deleža hrvaške družbe Družba za
nekretnine in za 6,4 milijona evrov
terjatev do te družbe. Hrvaška družba je
bila nekoč v lasti Factor banke , ki je bila leta 2016 pripojena DUTB. Kupec bo
z nakupom prišel do 8.822 kvadratnih metrov zemljišč v Splitu , kjer je v
desetih večstanovanjskih objektih predvidena gradnja nove stanovanjske
soseske s 128 stanovanji, osmimi apartmaji in 173 parkirnimi mesti (večinoma v
podzemni garaži). Za projekt je že bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za osem
objektov. Izklicna cena za nakup ni določena, bo moral pa vsak interesent za
resnost ponudbe vplačati 50 tisoč evrov varščine.

Tovornjak

s

prikolico za 27 tisočakov
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Stečajni upravitelj podjetja Glog Andrej Ocepek prodaja tovornjak man tg in
prikolico schwarzmueller . Kot izhaja iz cenitve, je vozilo namenjeno
gozdarski dejavnosti – prevozu lesa. Prevoženih ima 550 tisoč kilometrov ter je
povprečno ohranjeno in vzdrževano. Ob normalni uporabi in vzdrževanju
cenilec ocenjuje, da bo vozilo normalno delovalo vsaj pet let. Izklicna cena
tovornjaka in prikolice je na prvi dražbi določena pri 27 tisočakih. Stečajni
upravitelj zavezujoče ponudbe zbira do 20. decembra.
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:

nepremičnine >

dražba >

Nacionalni inštitut za... >
Mateja Benedik >

Matevž Gulič >

Mirko Filipović >

Twitter

Shrani

cene nepremičnin >
Igor Bončina >

Okrajno sodišče v... >

Geodetska uprava... >

0
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stanovanja >
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Na desetgigabitno dostopovno omrežje priključeni
prvi rezidenčni uporabniki v Evropi

OGLASNA PRILOGA
Na desetgigabitno dostopovno omrežje priključeni prvi rezidenčni uporabniki v Evropi
Na desetgigabitno dostopovno omrežje priključeni prvi rezidenčni uporabniki v Evropi
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30.11.2020 | 15:46
Čas branja: 2 min
V sklopu projekta RUNE je bil v Jareninskem Dolu na najhitrejše širokopasovno optično omrežje v Evropi priključen prvi
rezidenčni uporabnik. Aktivno in pasivno opremo, ki bo v vozlišču zagotavljala optično povezljivost uporabnikom osmih okoliških
občin, je zagotovilo podjetje Iskratel.
Slovensko podeželje je ponekod slabo povezano z internetom ali pa tega tam sploh ni. To počasi, a vztrajno spreminja podjetje
RUNE Enia, d. o. o., ki v Sloveniji v sklopu projekta RUNE gradi optično infrastrukturo na podeželskih območjih. V Jareninskem
Dolu v občini Pesnica, kjer so se dela začela marca letos, so v poznih jesenskih dneh že uspešno aktivirali prvo od 41-ih
vozlišč za zagotavljanje optične povezljivosti v Sloveniji. Konec novembra pa so na desetgigabitno simetrično dostopovno
omrežje priključili tudi že prve rezidenčne uporabnike.
Med njimi je Silvo Črnko iz Jareninskega Vrha, ki se je povezave na optično omrežje, ki mu bo omogočilo boljšo povezavo z
internetom, izjemno razveselil: »Internet smo imeli že vrsto let, a počasen, signal je zadostoval za komaj dve televiziji. Televizor
ob neurjih sploh ni deloval, moteno oziroma zelo slabo so delale tudi sodobne digitalne komunikacijske poti, na primer video
konference, ki so sploh v zdajšnjih razmerah izjemno pomembne ali celo nujne za poslovanje oz. povezavo s svetom. Zato smo
se odločili za optiko, da bomo v bodoče lahko nemoteno komunicirali ter si izbrali operaterja, ki nam bo všeč. Po zaslugi RUNE
lahko nemoteno delamo naprej. Ukvarjamo se s pridelavo vina, prodajamo ga v Sloveniji in tujini in prav tu nam bo moč
povezljivosti z internetom, ki jo RUNE omogoča, v veliko pomoč, saj bomo lahko z našimi kupci brez težav komunicirali.«
Izpostavil je tudi pomen dobre povezljivosti prav v zdajšnjih razmerah, povezanih s koronavirusom in času šolanja na daljavo: »
Kljub temu, da nimamo več šoloobveznih otrok verjamem, da je šolanje na daljavo težko. Zato vsem sokrajanom priporočam,
da je to zelo pametna odločitev in z zagotovljeno povezljivostjo je šolanje na daljavo manj stresno, saj sistem deluje
neprekinjeno in brez komunikacijskih šumov.«

63

Finance.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

30.11.2020
Monday, 15:46
Ponedeljek,
15:46

Kazalo

https://tovarna.finance.si/8968837/Na-desetgigabit...

2/2

Optično povezljivost iz vozlišča do uporabnikov v osmih okoliških občinah zagotavlja aktivna in pasivna telekomunikacijska
oprema za ultrahitro širokopasovno optično omrežje (XGS-PON), ki je plod razvoja in proizvodnje kranjskega podjetja Iskratel.
Gre za vodilnega evropskega ponudnika rešitev za digitalno transformacijo telekomunikacij, transporta, javne varnosti in
energetike ter nudenja proizvodnih storitev.
Goran Živec, direktor RUNE Enia, d. o. o. in vodja projekta RUNE v Sloveniji, je ob tem povedal: »Prva širša uporaba
desetgigabitne simetrične dostopovne tehnologije za rezidenčne uporabnike na svetu je nedvomno zelo pomemben korak za
Rune, za Slovenijo, njeno podeželje in nenazadnje za uporabnike, katerim je infrastruktura namenjena.«
Svjetlana Kalaba, direktorica poslovnega področja Dostop v Iskratelu: »V Iskratelu smo izredno zadovoljni in ponosni, da
sodelujemo v projektu RUNE in omogočamo ljudem dostop do superhitrega interneta in storitev, ki jih ta omogoča. Ne le, da s
projektom premoščamo razlike med mestom in podeželjem, marveč z njim tesneje povezujemo ljudi v času, ko je vez s svetom
še toliko bolj pomembna.«
O projektu RUNE
Podjetje RUNE Enia, d. o. o., ki je konec lanskega leta na širokopasovno omrežje (GPON) RUNE že priključilo prva uporabnika
v občini Ajdovščina, namerava do konca letošnjega leta na ultrahitro širokopasovno optično omrežje (XGS-PON) priključiti tudi
prve uporabnike v občini Šentilj, kjer trenutno poteka gradnja optične infrastrukture. Z gradnjo slednje se sicer nadaljuje tudi v
delih občine Pesnica, v občinah Litija in Moravče, na območju Mestne občine Novo mesto in okoliških občin ter v Goriških Brdih
in Ivančni Gorici. Dela pa se bodo v kratkem začela tudi na območju občine Brežice in okoliških občin.

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

V sklopu triletnega projekta bodo možnost dostopa do interneta s hitrostjo do 10 Gbit/s sicer dobila številna gospodinjstva na
podeželskih območjih, v kar 165 slovenskih občinah. Končni uporabniki pa bodo imeli možnost proste izbire ponudnika storitev,
ki bo glede na ceno in kakovost storitev zanje najugodnejši.
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V

Kranju sta majhna ponudba

in

veliko

povpraševanje v prvem polletju zelo zvišala
cene rabljenih stanovanj
Čas branja:

7

min

Shrani

0
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V Kranju in okolici bodo prihodnje leto naprodaj stanovanja nekaj
manjših novogradenj, a ta ponudba ne bo vplivala na trg, večji
projekti ne bodo končani pred koncem leta 2023
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Vasilij Krivec

Obveščaj me o novih člankih

:

Gorenjska

dodaj

nepremičnine

dodaj

stanovanja

dodaj

cene nepremičnin

dodaj

Geodetska uprava...

dodaj

Foto: Marko Arandjelović/Mediaspeed/STO
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Gorenjska >

nepremičnine >

Geodetska uprava... >
Iskra Impuls >

Fesst >

Ante Bračič >

stanovanja >

cene nepremičnin >

Thomas Krelj >

Andreja Kern Egart >

Qlandia >

Kranj nujno potrebuje večje število novih stanovanj, ki pa jih še vsaj dve leti ne
bo, zato tudi ni presenetljiva velika, kar sedemodstotna rast cen rabljenih
stanovanj, ki jih je za prvo polletje tega leta zaznala Geodetska uprava
Republike Slovenije (Gurs).
Prejšnji teden so spletni portali povzemali podatke

iz

Gursovega poročila

o

slovenskem nepremičninskem trgu za prvo polletje 2020; glavne
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ugotovitve

o

cenah in prometu rabljenih

stanovanj v Sloveniji objavljamo v
posebnem okvirju. Na prvi pogled sta
rast cen in dosežena raven kranjskih
rabljenih stanovanj presenetljivi.
Povprečna cena kvadratnega metra je
namreč po Gursovih analizah dosegla
2.180 evrov, kar

je le

rabljenega stanovanja

Preberite tudi
Preverili smo, po koliko so
se poleti prodajala rabljena
stanovanja v Mariboru,
Celju in Kranju

za 80 evrov manj, kot povprečno stane kvadratni meter
v

Kopru, in za 200 evrov manj, kot stane

v

drugih mestih

na Obali. Če pa podrobneje pogledamo položaj na kranjskem trgu stanovanj,
ugotovimo, da taka rast cen ni presenečenje. Ponudba je zelo skromna,
povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah pa zelo veliko.

Gurs zaznal največjo rast cen

v

Kranju, znižale so se

le

na Obali

poročilu o slovenskem nepremičninskem trgu za prvo polletje 2020 je geodetska
uprava opazila, da se je število transakcij s stanovanjskimi nepremičninami zaradi
ustavitve trgovanja v času razglasitve epidemije v primerjavi s prvo polovico
prejšnjega leta zelo zmanjšalo. Na izbranih analitičnih območjih je bilo število
evidentiranih transakcij v prvi polovici leta manjše za 20 do 50 odstotkov, največji je
bil upad kupoprodaj na Obali, najmanjši pa prav v Kranju, rast cen v Kranju je bila
tako največja. V primerjavi z drugim poletjem 2019 je bila povprečna cena
stanovanja višja za sedem odstotkov, v primerjavi s prvim polletjem 2019 pa za
šest.

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

V

Foto: Aleš Beno

Razmeroma velik, od 25 do 35 odstotkov, je bil upad tudi v Ljubljani in okolici. V
Ljubljani je po relativni stagnaciji cen stanovanj od druge polovice leta 2018
povprečna cena rabljenega stanovanja prvič v zgodovini presegla 2.900 evrov za
kvadratni meter. V primerjavi z drugim polletjem 2019 je bila višja za tri odstotke,
primerjavi s prvim polletjem 2019 pa za pet. V okolici Ljubljane so cene v prvem
polletju 2020 tako rekoč stagnirale. Povprečna cena rabljenega stanovanja je bila
primerjavi z drugim polletjem 2019 statistično nižja za odstotek, v primerjavi s
prvim polletjem 2019 pa je bila za tri odstotke višja.

v
v
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Mariboru in Celju je bila rast cen stanovanj v prvi polovici leta 2020 podobna kot v
Ljubljani. V primerjavi z drugim polletjem 2019 je bila povprečna cena rabljenega
stanovanja v Mariboru in Celju višja za štiri odstotke; v primerjavi s prvim polletjem
2019 je bila v Mariboru višja za pet odstotkov, v Celju pa za devet.
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V

Cene so se v prvi polovici tega leta znižale le na Obali, kar Gurs pripisuje predvsem
zmanjšanju števila transakcij s počitniškimi stanovanji, na katere je negotovost
zaradi epidemije vplivala precej bolj kot na povpraševanje po nepremičninah za
stanovanjske potrebe. V Kopru je bila povprečna cena rabljenega stanovanja v
prvem polletju 2020 v primerjavi z drugim polletjem 2019 nižja za osem odstotkov,
v primerjavi s prvim polletjem 2019 pa za sedem. Na območju Obale brez Kopra je
bila v primerjavi z drugim polletjem 2019 nižja za štiri odstotke, v primerjavi s prvim
polletjem 2019 pa za deset.

Povpraševanje na eni strani in negotovosti na drugi
»Ta trenutek bi lahko

v

Kranju prodali sto novih stanovanj po ceni 2.500 evrov

za kvadratni meter,« nam

je

povedal direktor kranjske nepremičninske družbe

Fesst Thomas Krelj ki dodaja, da povpraševanje močno presega ponudbo in
,

da ne izključuje nadaljnjih rasti cen stanovanj

v

Kranju. Seveda obstaja neka

zgornja meja, negotovosti zaradi
epidemije

je

veliko, nihče tudi ne ve,

kakšna bo prihodnje leto kupna moč
prebivalcev. »Trenutni položaj kaže, da
bi se cene lahko še nekoliko zvišale,«
pravi Krelj, ki nam

je

povedal, da

je

pred kratkim posredoval pri prodaji
štirisobnega stanovanja. Imelo je okoli
sto kvadratnih metrov uporabnih
površin in okoli 40 kvadratnih metrov
veliko teraso. To, leta 2007 zgrajeno
stanovanje

je

Thomas Krelj, Fesst: »Danes bi lahko
Kranju takoj prodali sto novih
stanovanj po ceni 2.500 evrov za
kvadratni meter.«

v

lastnik prodal za dobrih
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280 tisoč evrov.
Po besedah direktorice nepremičninske družbe
bilo takoj na začetku tega leta prometa
Kranju veliko, promet

z

s

Kern Andreje Kern Egart

3

stanovanjskimi nepremičninami

rabljenimi stanovanji

je

je

v

naraščal že vsaj leto dni in pol.

»Nato so prišli spomladanski ukrepi, ko se je promet ustavil, se poleti in zgodaj
jeseni spet okrepil, zdaj pa zaradi ukrepov spet vse povsem miruje,« nam je
povedala Kern Egartova. Pri tem poudarja, da
povpraševanja pa

je

je

ponudbe stanovanj vse manj,

zelo veliko. Kje se bodo cene ustavile, Kern Egartova ne

more napovedati, saj je negotovosti veliko: »Vendar je meja, ko ljudje bi kupili,
pa preprosto ne morejo, ker je predrago, nekje postavljena.«

Novih 360 stanovanj šele leta 2024
Večje ponudbe stanovanj v gorenjski prestolnici ne moremo pričakovati vsaj do
konca leta 2023. Takrat naj bi bila po predvidevanjih direktorja Iskre Impuls
Anteja Bračiča končana gradnja stanovanjskega projekta Kranjska iskrica

z

okoli 360 stanovanji. Razvijalec tega projekta, zemljišče leži na območju stare
mlekarne, zraven kranjskega nakupovalnega središča Qlandia in sicer med
,

Cesto 1. maja in Smledniško cesto, je družba Emeco nepremičnine, ki sta jo
ustanovili podjetji Iskraemeco in Iskra Impus. Za ta stanovanjski kompleks
se po Bračičevih besedah trenutno izdeluje projektna dokumentacija:
»Načrtujemo, da bomo gradbeno dovoljenje za ta stanovanjski projekt dobili

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

konec prihodnjega leta, takoj za tem bomo začeli graditi. Gradnja bo končana do
konca leta 2023, stanovanja bi lahko bila vseljiva še isto leto ali v prvi polovici
leta 2024.«
In kolikšne bodo cene tega projekta, ki, kot rečeno, še nima gradbenega
dovoljenja in zato tudi nima splošnih pogojev za prodajo? Bračič ne daje
napovedi

o

cenah, usmeritev pa

ali bodo dosegla

tri

je,

da bodo stanovanja dostopna. Na vprašanje,

tisoč evrov za kvadratni meter,

je

to zanikal in dodal, da po

trenutnih razmerah ne vidi možnosti, da bi kvadratni meter stal več kot 2.500
evrov.

Še bolj je odmaknjen Domplanov večji stanovanjski
projekt
Še dlje

je

odmaknjen razvoj zemljišča med Cesto Janka Pletiše in Cesto

Rudija Šelige zraven nakupovalnih centrov Eurospin in Tuš ki ga
,

kranjsko podjetje Domplan

,

.

Direktorica Domplana Vera Zevnik nam

potrdila, da so to zemljišče kupili, vendar

je

kupilo

je

je

zanj treba prilagoditi občinski

podrobni
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prostorski načrt, saj pogoji niso
optimalni za gradnjo stanovanjske
soseske. »Kdaj se bomo lotili razvoja
tega zemljišča, na katerem bi lahko
zgradili od 150 do 180 stanovanj, še ne
morem napovedati.« Razlog za to je več
stanovanjskih projektov, ki jih trenutno
razvijajo in nimajo dovolj resursov za
razvoj omenjenega zemljišča. Prvi
Domplanov projekt je gradnja 30
oskrbovanih stanovanj v Kranju, enako
število stanovanj gradijo
tretji pa

je

v

Škofji Loki,

gradnja 19 stanovanj na

Brdu. »Projekt na Brdu bo končan
konec prihodnjega leta, stanovanja
bodo vseljiva

v

začetku leta 2022,«

Vera Zevnik Domplan: »Za gradnjo okoli pravi Zevnikova, cena kvadratnega
160 stanovanj v Kranju moramo za že
kupljeno zemljišče spremeniti občinski metra teh stanovanj bo v povprečju tri
tisoč evrov, v ceno pa bo všteto tudi eno
podrobni prostorski načrt.«
parkirno mesto

v

kleti garaže.

Prihodnje leto še 13 hiš in 26 stanovanj
Vendar ta projekt in še dva, ki ju predstavljamo

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

vplivali na stanovanjski trg
prišla

v

v

v

nadaljevanju, ne bodo precej

Kranju. Število stanovanjskih enot, ki bodo na trg

prihodnjem letu, še zdaleč ne bo zadostilo velikemu povpraševanju. V

soseski Stražišče tako investitor Alfa Natura gradi 13 stanovanjskih hiš in
dvojčkov, ki jih bodo v četrti podaljšani fazi prodajali po 360 do 420 tisoč evrov.
Cena bo odvisna od velikosti hiše in zemljišč ob njih. Andreja Kern Egart nam

je

povedala, da so polovico hiš že prodali, gradnja bo končana prihodnje leto.
Prav tako se bo prihodnje leto, verjetno jeseni, začela prodaja 26 stanovanj, ki
jih razvija nakelski podjetnik in lastnik podjetja MB-Naklo Matej Bernard
vendar pa nam več od tega ni povedal in zdaj še ne ve, po kolikšnih cenah bo ta
,

stanovanja prodajal. Na naše vprašanje, ali bo kvadratni meter dosegel ceno
tisoč evrov,

je

tri

to zanikal, ni pa zanikal, da bo kvadratni meter teh stanovanj stal

med 2.500 in 2.800 evri.

Previsok komunalni prispevek za gradnjo najemnih
stanovanj
Zelo negotova

je

tudi prva faza gradnje 180 javnih najemnih stanovanj

republiškega stanovanjskega sklada. Zapleta se pri pogajanjih med skladom in
mestno občino Kranj pri čemer direktor tega sklada Črtomir Remec
,

poudarja previsok komunalni prispevek, ki
dražji kot

v

je

po njegovih besedah dvakrat

Ljubljani. »Ob tako visokem komunalnem prispevku, kot ga zahteva

kranjska občina, se nam stanovanj ne splača graditi,«

je

povedal Remec.
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Razumljivo

je,

da

v

tem primeru na tej lokaciji ne bodo gradili niti druge faze

60 stanovanji. Če bodo pogajanja uspešno končali, bi lahko prvo fazo

s

s

180

stanovanji zgradili do konca leta 2023 ali do začetka 2024. Celotni projekt na
3,2 hektarja zemljišč predvideva šest stolpičev.

Javno-zasebno partnerstvo Severna vrata
Smo pa izvedeli, da mestna občina Kranj pripravlja projekt gradnje
poslovno-stanovanjskega kompleksa med Bleiweisovo in Kidričevo cesto, na
območju, kjer so najprej nameravali zgraditi novo avtobusno postajo, ki

je

ne

bodo umestili na to lokacijo, ampak predvidoma zraven kranjske železniške
postaje. Gre za projekt Severna vrata, za katerega

je

2020 začela postopek javno-zasebnega partnerstva,

občina konec septembra
s

katerim

je

želela privabiti

investitorje za gradnjo treh stolpičev in garažne hiše. Začetek gradnje
načrtovan

v

je

drugi polovici leta 2022, gradnja pa naj bi trajala okoli dve leti.

V tem kompleksu bodo po načrtih zgradili

tri

stolpiče za zdravstvene, poslovne

in storitvene storitve, trgovske površine in garažno hišo. »Zdaj je še prezgodaj
ocenjevati, koliko stanovanj bo zgrajenih in ali bodo naprodaj oziroma ali bodo
to javna najemna stanovanja,« so nam odgovorili

iz

mestne občine Kranj, kjer

dodajajo, da projektna dokumentacija še ni pripravljena. Za vsebine, ki bodo
tem kompleksu, se dogovarjajo

s

podjetji, ki bi vstopila

v

v

javno-zasebno

partnerstvo. Javni razpis bodo objavili, ko bo kranjski mestni svet sprejel akt
javno-zasebnem partnerstvu. Predvidoma se bo to zgodilo januarja prihodnje

o
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leto.

Več

iz

teme

:

Gorenjska >

nepremičnine >

Geodetska uprava... >
Iskra Impuls >

Facebook

Fesst >

Ante Bračič >

Twitter

stanovanja >
Thomas Krelj >

cene nepremičnin >
Andreja Kern Egart >

Qlandia >

Shrani

0
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ČRNA NA KOROŠKEM

Gradnja čistilne
naprave po načrtih
se bo 98 odstotkov vseh gospodinjstev.

Priklopilo

Investicija zaključena čez dve leti
prizadevali, da bi tudi za svoj delež

Nejc Strojnik

Z

dolgo pričakovanim projektom, ki

je najobsežnej-

ši in tudi finančno najtežji

v zadnjem obdobju, so začeli letos.

Občina

Črna na

Koroškem

zanj prizadevala

stilna

naprava iz

si je

leta

1973

sicer še

napravi nastalo 1600 ton blata, kar

šen zalogaj za občino, katere letošnji

pomeni en napolnjen kontejner te-

proračun je vreden okoli sedem milijonov evrov. Kljub

temu kakšnih

novih zadolževanj zaradi investicije
ne načrtujejo, čeprav je vlada s pro-

tikoronskimi ukrepi občinam doda-

bodo v Mušeniku odprli novo.

tna

3200 popula-

cijskih enot oziroma
nje pa

bodo v

Ta

oseb, poleg

Črni zgradili še

2600

zadolževanja omogočila.
"Izgradnja sodobne čistilne na-

prave

bo velik prispevek k varo-

vanja okolja v naši občini, za

kar

si

metrov manjkajočega kanalizacij-

sicer

skega sistema s prelivnim bazenom

ukrepi. Tehnologija v čistilni napra-

prizadevamo tudi z drugimi

za padavinske vode. Okoli milijon

vi

in pol od slabih treh, kolikor je brez

odpadne vode, ki se bo nato odvajala

upoštevanega DDV-ja vredna inve-

v reko

sticija, bo evropskih sredstev, 400
tisoč bo dodala država, približno
900

tisočakov bo šlo iz občinskega

proračuna.

Si bodo

pa

na občini še naprej

fazi odpeljalo v nadaljnjo obdelaPo predvidevanjih bo letno na

vo.

Naložba namreč predstavlja precej-

obratuje, tako bo še dve leti, nakar

bo imela kapaciteto
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pa

dolgo. Stara či-

pridobili še nekaj državnih sredstev.

bo omogočala zanesljivo
Mežo. Blato bo

čiščenje

strojno

dehi-

drirano na lokaciji čistilne naprave
in odloženo v zalogovnik, ki bo prav
tako stal na lokaciji čistilne

naprave.

densko," pravi

županja Romana

Lesjak.
Po

stilno

njenih navedbah bo na činapravo

priključenih okoli

98 odstotkov vseh gospodinjstev,
drugim bo občina sofinancirala izgradnjo malih čistilnih naprav, kar
je

v Sloveniji že

ustaljena praksa.

tudi ne pričakuje, da bo po
priključitvi na novo čistilno napraŽupanja

vo

znesek na položnicah za občane

kaj dosti višji. Ti namreč že sedaj
plačujejo odvajanje in čiščenje

od-

padnih voda. Na občini sicer

na-

tančnih

izračunov

še

niso

naredili,

a Lesjakova zagotavlja, da zneski ne
bodo tako visoki, da bi se občani

razburjali.

Dehidrirano blato se bo v naslednji

naprava v

raste

71

01.12.2020

Dnevnik

Torek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 8

1/2

Površina: 547 cm2

ZAPOSLOVANJE

Več kot 7000 prošenj za delo v Ikei
/

Vanja Brkič

kaj zaključnih del, kot so vzpostavitev vseh potrebnih sistemov, postavitev komercialnega dela trgovine in

Zaradi

V Ikei so zaključili izbor

epidemioloških

množičnega

som

okoli 350 sodelavcev, ki

gotavljajo.

bodo prve kupce

ves

v ljubljan-

krat

čas

so

so

sicer

govori

in končni izbor naših sode-

lavcev

pa

7000 prošenj.

spletu,« so dodali.

V

družbi Ikea so zaključili postopek

pisujejo

zaposlitvene

kateri pa postopno že

in

posabljati

uvajati

pogodbe,

ne-

začenjajo uszaposlene.

To

potekali

V

družbi so povedali,

da so za razpisanih 12 različnih pozicij oziroma zaposlitvenih profilov v povprečju prejeli okoli 600
prošenj.

»Skupno

pa

smo

prejeli

več kot 7000 prošenj, kar je v skladu z našimi pričakovanji glede na
slovenski trg delovne sile,«
jali v

Ikei,

kjer so

ponovili,

so

da

dejih

takšna poplava prošenj za zaposlitev veseli, saj kaže, da je »Ikea v
Sloveniji

že

prepoznana kot

len delodajalec«.

zaže-

pate namreč napovedovala, da gradnja

takšnega objekta

približno

vitve

leto

dni.

običajno
je od

Ker

temeljnega kamna

traja

posta-

do

danes

Ikei so povedali le, da »projekt grad-

načrtujejo.

V

lo,

družbi so

napovedali,

je bilo

kaj

krivo

za

zamudo.

V

nje in odprtja napreduje po pričakoter da so z dosedanjim na-

da bodo za prve mesece po odprtju
nekaj ljudi zaposlili za določen čas,

predkom

in sicer da bi pomagali obvladati pri-

koronakriza na

čakovan velik

Koliko

in zaposlovanja ni pomembno vpli-

določen čas,

vala, temveč je od njih terjala le do-

obisk kupcev.

oseb bodo zaposlili
še

za

vedo.

odprtja trgovine,« so povedali v Ikei.

kovano velik.

nekoliko

Novih razpisov v tem trenutku ne

nih varnostnih in zdravstvenih ukrepov, zagotavljajo v Ikei.
priča-

sicer

sprva pričakovati.
zasaditvijo prve lo-

minilo že dobro leto, nas je zanima-

v

poteka ob upoštevanju vseh potreb-

za delo v Ikei je bil

traja

po

so

»Tovrstne informacije
bodo znane, ko bomo bližje datumu

Interes

je

bilo

Družba je pred

število

so skupno prejeli več kot

izbora okoli 350 zaposlenih, ki bodo
delali v ljubljanski trgovini v BTC.
Trenutno z izbranimi kandidati pod-

kot

zaščitne

tudi

v določenem trenut-

celoti

Ikee

Gradnja
dlje,

ku prisotni v prostoru. »Zadnji raz-

mesta 12 različnih profilov

dobava blaga.

epide-

socialno

nošenje

so bili

ljudi, ki

dnjega leta. Za delovna

kot

ukrepe,

nadzirali

opreme,

da so

so,

priporočene

distanciranje,

v prvih mesecih priho-

zaposlovanja, za-

Pojasnili

izvajali

miološke

ski trgovini pozdravili en-
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razmer

Ikea ni imela večjih težav s proce-

ne

»Točnega datuma odprtja trgovine

še nimamo, pričakujemo pa, da bomo na sprejem prvih obiskovalcev
pripravljeni v prvih mesecih prihodnjega leta.

Takoj, ko bo datum znan,

ga bomo delili z javnostjo,« so doda-

li v družbi. Gradnja gre h koncu, saj
je Ikea že pridobila nekaj potrebnih
uporabnih

dovoljenj. »Zaprositi pa
še za nekaj manjših. To bomo storili, ko uredimo tudi vse potrebno znotraj trgovine,« so napovemoramo

dali. Pojasnili

so,

modrega objekta

vanjih«

datno

zadovoljni.
sam

pozornost

pri

Dodali so,

da

proces gradnje

zagotavljanju

varnosti in zdravja zaposlenih ter
vseh, ki sodelujejo pri ljubljanskem
projektu. x

"Skupno

smo

prejeli več kot

7000 prošenj, kar je v skladu
z našimi
na

pričakovanji glede

slovenski trg delovne

sile,"

so dejali v Ikei, kjer jih

takšna poplava prošenj

za

zaposlitev veseli, saj kaže,
da je "Ikea v Sloveniji že
prepoznana kot zaželen

delodajalec".

da jih notranjosti
v BTC čaka še ne-
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Družba

Ikea je

prihodnjega

zaključila

leta, točen

j

.
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postopek

množičnega

datum pa še vedno

ni

zaposlovanja in

znan.

O

Luka

nekatere sveže sodelavce

že

začela

usposabljati. Trgovina bo

svoja

vrata odprla

v

prvih

mesecih

Cjuha
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Gradnja šole končno bližje
potrditvijo investicijske dokumentacije na občinskem svetu je Občina Kamnik vendarle tik pred
objavo razpisa za izvajalca gradnje nove Osnovne šole Frana Albrehta, ki bo daleč najdražja naložba
S

občine do sedaj. Zagotoviti bo treba še približno

ASNA

šestnajst milijonov evrov.

PALADIN

Kamnik

-

trinajstih letih

Po

risanja projektov, pridobivanja dokumentacije, kar treh

gradbenih dovoljenjih, spremembah in usklajevanjih,
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nemogočih pogojev
vsem

obljub

-

pred-

občina še ni-

koli ni bila tako blizu
ku

gradnje

uče-

za

nje in poučevanje in

začet-

Osnovne

nove

šole Frana Albrehta.
Občinski svetniki
mreč soglasno

so

na-

potrdili

in-

vesticijski program za

prvo
fazo gradnje novega šolskega objekta s športno dvorano

in zunanjo ureditvijo.

�

10.

stran

Novo

Osnovno šolo Frana Albrehta bodo začeli graditi prihodnje leto.
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Prikaz

nasprotnih
dejstev
V Gorenjskem glasuje bil dne
novembra

10.

kjer je pridobivanje uporabne-

činske uprave in ukinjal delovna mesta?

Sodišče

ga dovoljenja leta 2015 prevzela Občina Kranjska Gora pod

V zvezi z navedbo, da občina
pričakuje povrnitev stroškov v

naslovom

z

Članek

2020

odločilo v korist občine, v katerem

bil

sem

tudi

omenjen

članku so bili navedeni

vodstvom Janeza

Hrovata) so

tisoč evrov, je treba

višini 214

bile v času mojega službovanja

pojasniti, da

podatki, ki v povezavi z mojim

na občini od 1. novembra

bodo povrnjeni vsi

imenom

do

sam.

V

niso

stavljeni pa

resnični.

Pred-

tudi podatki, ki

so

novembra 2015 pridoblje-

2.

uporabna

na

2002

dovoljenja

na

občini ne

tem

s

stroški,

imela.

izhaja izjavno do-

Kot

podlagi tehničnih pregledov in

stopnih podatkov

ščanja javnosti treba dopolniti.

ustreznih gradbenih projektov.

strani Občine Kranjska

Objava je tudi posegla v mojo
čast, ugled in dobro ime, zato

Najbrž

prikaz

naslednjih

se

ni treba

lahko

pridobi

uporabno

dovoljenje
pozitivne-

ga mnenja

Navedbo, daje imela družba

glasja

1998

osnovi

na

koncesijske

gradnja pa

mora

biti skladna

januarja

z ustreznimi projekti.

koncesijo

za

zbiranje,

Izjava

voda v občini Kranjska Gora,
treba dopolniti.

Bistvo po-

sem

Janeza

se

Na

Hrovata,

da

pojavil

WTE,

je

zlonamerna.

Dunaj sem bil vabljen kot

priča

v

arbitražnem postop-

ku, tako kot

bremenijo

proračuna

sodnih

izvedencev,

več drugih oseb,

in

notarjev

stroškov

ter

državljanska dolžnost posame-

proračun 2020).

znika, ki seje

župan

dnih voda na podlagi Odloka
-

koncesijskega akta za pode-

litev

koncesije

omrežja

gospodarske

izvajanje

službe zbiranje,
čiščenje

izgradnjo

za

kanalizacijskega

javne

odvajanje

komunalnih,

in
in

odpad-

nih in padavinskih voda v občini

Kranjska

vestnik Gorenjske
Ta odlok je

še

(Uradni

Gora
št.

37/3997).

vedno v veljavi,

saj ga Občinski svet Občine
Kranjska Gora ni nikoli razveljavil.

Za

zmožen

izreči o

Preosta-

nice, prevoze in nastanitve na

Dunaju

(Vir: Zaključni raču-

ni 2017, 2018,

Janez

201C)

in Sprejeti

Teh podatkov

Hrovat v

članku

svojim občanom ni predstavil.

činah, v mojem primeru za čas
dela na Občini Kranjska Gora.

Menim,

Priča ni samo dolžna pričati,

ob

tudi govoriti po resnisicer stori kaznivo dejanje

tat

da bi lahko bil rezulObčino Kranjska Gora

za

medsebojnem

ustreznem

sodelovanju

in

pač pa

spoštovanju,

ci,

upoštevanju osnovnega načela

krive

izpovedbe.

dolžnostih

O

pravicah,

in koristih

odloča

izpolnjevanja pogodbenih

da« za

ku poziva k enotnosti občanov

občinske

proti

tožbi nemške multinaci-

onalke. Marje pozabil, kako
je takoj po svojem prihodu na

jih je gradil koncesionar ali ob-

občino »podil« sodelavce iz ob-

ob-

veznostih »pacta sunt servan-

arbitražno sodišče, nikakor pa
ne priče. Janez Hrovat v član-

ki

omrežja,

evrov

pomembnih dejstvih in okoliš-

javnega

vse

kanalizacijskega

veje

da je pričanje

38.000

storitev.

in čiščenja komunalnih odpa-

treba

lektoriranja

nek pa je bil porabljen za dnev-

posebej navesti,

Članku

ni

03.000

revizorskih in

računovodskih,
svetovalnih

1

prevajalskih

stroškov

in podobno

darske javne službe odvajanja

Hrovat v
Najbrž

tolmačev,

drugih,

kijih Janez
omenja.

vse

Od tega 773.000 evrov sodnih
storitev odvetnikov,

(več kot 72 km do leta 201 5)
in posledično izvajanje gospo-

ne

Gora,

17 do sestroškov

občane občine Kranjska Gora.

storitev,

zavajajoča

ki ga turistična občina Kranjska Gora ni imela

ko

multinacionalke

in

20

daj cca
920.000 evrov
arbitražnega postopka, ki pre-

evrov

dnja javnega kanalizacijskega
sistema,

je imela ta od leta

kot ena ključnih prič v korist

deljene koncesije je bila izgra-

spletni

na

stroškov,

Dunaju

na

so-

izvedencev,

in

jo.

z

odvajanje in čiščenje odpadnih

je

strokovnjakov,

dajalcev

dne

pogodbe

da

na podlagi

nasprotnih dejstev:

WTE

navajati,

ki

jih je z arbitražnim postopkom

jih je zaradi objektivnega obve-

podajam

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

čina (razen za naselje Rateče,

objavljen

občane bistveno ugo-

dnejši in ob
brez

ustreznem vodenju

politike

izdatkov

iz

lahko

celo

občinskega

proračuna.
Mag.

Rajko

Puš,

Rateče
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01.12.2020

Gorenjski glas

Torek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 7

1/1

Površina: 106 cm2

Nov steber na Lubniku
Pri koči

na Lubniku več gradbenih posegov

Danica Zavrl Žlebir

Škofja

Loka

opozoril

-

Eden

Lubnika

skovalcev
na

od obinas

je

gradbene pose-

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

ge, ki se letos dogajajo na tej
škofjeloški planinski točki,
češ da gre verjetno za gradnjo novega električnega steb-

dovolilo vpis služ-

telekomunikacijskih naprav.

soglasje

Na relaciji Breznica-vrh Lubnika je bil vkopan električni

nosti.«

kabel

ni objekta, nad spodnjo

in

kabel z

odstranjen

zračni

drogovi. Vkop kabla

in

Pod kočo na vzhodni stra-

raso,

te-

je PD Škofja Loka dalo

nadstrešek, da

je pretežno po

zgraditi

poti, ki se

bo mogoče zajeti več dežev-

gozdu izven
uporabljajo za hojo

do koče. Ob koči je postavljen
nov steber, primemo uteme-

ra. Vprašanje o tem smo na-

ljen,

slovili na Planinsko društvo

nim

da bo

kljuboval

moč-

vetrovom. Star steber,

ki

nov

nice za potrebe sanitarij in
oskrbe
obiskovalcev.
Pod
nadstreškom je prostora za
kar petdeset sedežev ob mikar bo ugodno za obi-

Škofja Loka, ki upravlja kočo

je tik ob koči, bo odstranjen.

zah,

Podpredsednik

Telekomunikacijski elemen-

skovalce

ti bodo

Zgradili
ga zaradi vedno
težje preskrbe z vodo na iz-

na

vrhu.

društva Jože Stanonik nam je
pojasnil: »Letos se je na ob-

s

starega

na nov steber

in

preneseni

ustrezno po-

v

poletnem

času.

so

sodobljeni. Investitor je Ele-

postavljenem

kaj posegov, za zagotavljanje

ktro

ustrezne preskrbe z električ-

društvo Škofja Loka je za na-

ka in postopnega povečevanja obiskovalcev na tej loški

vedena dela

gori.

močju

Lubnika

no energijo

zgodilo

ne-

in posodabljanje

Gorenjska,

in

Planinsko

opremo dalo

vrhu

Lubni-
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28.11.2020

Primorski dnevnik

Sobota

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 18

1/1

Površina: 293 cm2

SLOVENIJA TA TEDEN

Za materialne
koristi
Darja

Kocbek

Devet nevladnih organizacij, gicivilnih iniciativ seje odločilo,
da se bodo skupaj zoperstavile dograditvi elektrarn na srednji Savi. S tem

banj

in

namenom

so

združile

se

na

mišlja

-

je

obenem

ali

bi

od tega posredno naj večjo kov tem tednu pojasnil Uroš

po

Macerl
je,

da

so

Eko krog. Razložil
podobnih postopkih
v

v

v Sloveniji
zadnjih letih to pogosto ne drži
in okoljevarstvene organizacije veljajo
predvsem za zaviralce razvoja.

pa v

»Naš

ampak

nasprotovati,

ni

namen

biti

za. Smo za Savo kot nek
zelo pomemben
element v naravi;
Sloveniji je ostalo zelo malo delov rek,
ki

prosto,« je poudaril Rok
zavoda Leeway Collective
gibanja Balkan River Defence. Maša
tečejo

iz

Rozman
in

Cvetežar iz organizacije Mladi za pod-

nebno pravičnost

je izpostavila

cesijsko

pogodbo za
na srednji Savi, ki jo
obra država sklenila
dingom

kon-

hidroelektrarne
začetku okt-

je v
z

Hol-

državnim

Slovenske elektrarne

kije največji proizvajalec
električne energije

(HSE),
prodajalec

in

Sloveniji. Ena od
spornih točk v tej pogodbi je, da je
bila sklenjena še pred pravnomočnim
državnega prostorskega
sprejetjem
v

načrta za to območje, je zatrdila.

Andreja

Vizjaka, ki

je

države podpisal koncesijsko
s

HSE,

skupina

je

Komisiji

za

Za

v

imenu

pogodbo

Savo prijavila

preprečevanje

korupcije

daljše zaporne kazni zaradi kaznivih
dejanj zoper življenje in telo ter zoper
spolno nedotakljivost. Pred odločitvijo

pomilostitev bi

za

okoliščine, tudi

vantne
vrne

primerno

v

namenjen posameznim obsojencem,
je teh seveda lahko tudi več. Zakonodaja sicer pozna tudi postopek

množične pomilostitve, amnestije, ki

jo

pa

mora

obliki zakona.

slovensko

Če

kdo

oce-

njuje, da je vzpostavljanje brezogljične

nekorektno,

družbe pravno
da

vico,
pravne

ima pra-

povpraša pristojne
institucije,« skupini Za Savo
o

tem

po poročanju agencije STA odgovar-

jajo

ministrstvu.

na

Minister Andrej Vizjak je
poročanju javne RTV Slovenija
podpisu

koncesijske

da

so

v

zasavskem

naložbe

v

pogodbe

po

ob
dejal,

gradnjo hidroelektrarn
ovrednotene na

delu

sprejeti državni zbor v
Po podatkih Dnevnika

je Borut Pahor,

mandat

izteče

ki se mu drugi petletni
leta 2022, doslej ugodil

prošnjam za pomilostitev, kar
je daleč najmanj med vsemi dosedašestim

njimi predsedniki republike.
Med
obsojenci, ki jih je pomilostil, sta
lastnik Sportine Bahtijar Bajrovič, ki
je

začetku sojenja v zadevi
Istrapriznal krivdo in dobil pogojno
in zdravnica
Nada
zaporno kazen,
na

opustitve

s

lahko

se

a

prostor.

ljudi, pripravilo skladno
in evropsko zakonodajo.

če

socialno okolje.

Na ministrstvu obenem še pojasnjujejo, da je institut pomilostitve

benz

in prostor

njihovem

bilo treba zaradi tega pri
vsakem skrbno preučiti in upoštevati
težo kaznivega dejanja in druge rele-

ker je bil v službi v podjetju
Hidroelektrarne na spodnji Savi, preden je postal minister za okolje in
»Ministrstvo za okolje

po

mnenju

(KPK),

je rešitve, ki so del prizadevanj za
vzpostavitev čistega okolja in zdravja

razmislek,

za

Na
ministrstvu za pravosodje
predsednika republike opozarjajo, da
naj bi bilo med starejšimi in bolehnimi
zaporniki precej takšnih, ki prestajajo

civilna

in

še

uradni dolžnosti. Začetek tega postopka je namreč v njeni pristojnosti.

iz društva

tujini nevladne organizacije
družba zelo zaželen partner,

zaprosil

bilo mogoče za bolehne obsojence sprožiti postopek za pomilostitev

je

rist,«

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

skupinski pomilostitvi starejzapornikov. Ministrico

o

ših bolehnih

torej vseh, ki ne morejo vstopati sami
in nenazadnje ljudi, ki imamo na
koncu

30. obletnico

je trenutno
dolgotrajnejši prekinitvi kazni zapora iz zdravstvenih razlogov, saj raz-

namen je čim
prej vstopati v vse postopke v zvezi z
nameravano investicijo. Vstopamo v
ekosistema, rib, reke

države. Po poročanju ča-

podatek, koliko obsojencev

Za Savo. »Naš osnovni

imenu narave,

prihajajočo

samostojne

sopisa Dnevnik je ministrico za pravosodje Lilijano Kozlovič zaprosil za

skupino

v

oznamoval

Cesarec,

obsojena

zaradi

zdravniške pomoči.

je

Zaradi

ki

bila

obeh pomilostitev je bil tarča številnih
kritik. Državljani upajo, da bo tokrat
ravnal bolj premišljeno.
Na skrito nasilje nad starostniki
ob grozljivem odkritju trupla starejše ženske, ki ga je več let v stanoje

vanju

v

letni sin,
za

Ljubljani

skrival

opozoril

zaslužni profesor

kriminalistično

Umek. »Veliko
malo o nasilju

se

njen

psihologijo
govori

o

Peter
nasilju, a

nad starostniki.
Tega
je razmeroma veliko in je skrito,« je
dejal za STA. V tem, da je osumljeni
več let skrival truplo,
pa ne vidi zelo
posebnega fenomena, saj je znano,

da

marsikdo zaradi materialnih konaredi marsikaj. Javnost o hudih
stiskah starejših, še posebej po odro-

milijonov evrov, večino del pa
bodo opravila slovenska
podjetja.

risti

Dodal je še, da zasavske lokalne skup-

čnih vaseh

ali skritih stanovanjih

likih

že

350

lahko

računajo na številne
frastrukturne projekte.
nosti

Predsednik

hor

pa

se

ukvarja

republike
z

mislimi,

in-

Borut Pa-

s čim bo

67-

štvo

mest,

ve-

deset let ozavešča druHumanitarček, katerega projekt

Vida je

v

tem

tednu postal

Naj

pro-

stovoljski projekt 2019.
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