Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 4. 12. 2020
Število objav: 36
Internet: 24
Radio: 1
Televizija: 2
Tisk: 9
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 1
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 35
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

Slovenski podjetniki odhajajo po priložnost na avstrijsko Koroško

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...in strateško umerjenega razvoja. Strategija je bila zasnovana celovito, začenši z intenzivno digitalizacijo območja.
Vložili so tudi v infrastrukturo, gradnjo dodatnih hitrih železniških povezav z Dunajem in širitev ranžirne postaje Brnca.
Tako so se vzpostavile pomembne prometno-logistične zveze s svetom. To...

Naslov

Prihodnost ogrevanja: edinstven stanovanjski objekt v Radencih

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Vsebino omogoča Ekosen Video: Jan Lukanović Foto: Ekosen V zadnjih letih se trend gradnje nizkoenergijskih hiš in
stanovanjskih blokov krepi. Vedno več ljudi se odloča za nakup takšnih nepremičnin, ki jim omogočajo udobno bivanje
in hkrati izjemno...

Naslov

Pri vseh teh poklicih je bila uspešnost razpisov manj kot 50-odstotna

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 12. 2020

Avtor

Nina Šprohar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...napovedujejo 1,3-odstotno rast števila zaposlenih in predvidevajo približno 26 tisoč zaposlitev, največ v drugih
raznovrstnih poslovnih dejavnostih in gradbeništvu. A kot dodajajo na ZRSZ, od tega napovedujejo 2577 zaposlitev v
dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo. Najbolj iskani poklici v tej dejavnosti pa so...

Naslov

Dobiček Madžarom, namesto da bi ga vložili v razvoj železnic

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 12. 2020

Avtor

Boris Šuligoj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Drugi tir: S kakšnim sporazumom nam bo Madžarska lahko zagotovila ekskluzivno dobavo blaga? Zakaj je za vlado
tako pomembno, da v gradnjo drugega tira po vsej sili vključi še Madžarsko, je vprašanje, na katerega javnost še ni
dobila prepričljivega pojasnila. Odgovor ministra za infrastrukturo...

Naslov

Gradbeno dovoljenje za viseči most morda že spomladi

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 12. 2020

Avtor

Špela Kuralt

Teme

Gradbeništvo, graditev

...lahko imel projekt zelo negativen vpliv na gozd in njegovo funkcijo. Posebej so opozorili, da je na Miklavškem hribu »
pobočje zelo strmo in bi bila že gradnja 1,2 metra široke poti velik poseg v prostor«. Usklajevanja Z visečim mostom so
se spet srečali letos pred epidemijo, je pojasnil vodja celjske območne...
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Naslov

Šola poka po šivih, občina načrtuje rešitev

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 12. 2020

Avtor

Bojan Rajšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...učencev v OŠ Mengeš Foto Dk Igd Do zdaj je občina nemogoče prostorske razmere v šoli reševala z gradnjo dveh
prizidkov. Oktobra pa so zaradi epidemije novega koronavirusa po dobrem desetletju pripravljanja projekta in gradnje
simbolično odprli večnamensko športno dvorano, s katero bodo učencem omogočili kakovosten pouk...

Naslov

V Krškem bodo čez Savo zgradili most za pešce

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 3. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Občina Krško je v teh dneh prejela gradbeno dovoljenje za postavitev mostu za pešce prek Save v Krškem. Vrednost
naložbe je približno 2,4 milijona evrov, gradnja pa naj bi se začela v drugi polovici prihodnjega leta ter končala v
približno letu dni. Gre za 109-metrski most prek Save z jekleno ločno konstrukcijo...

Naslov

Novembra rahla rast števila brezposelnih (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 3. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ter voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil. Delodajalci, med katerimi je bilo največ tistih s področja
predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, zdravstva in socialnega varstva ter drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, so
novembra zavodu sporočili 8111 prostih delovnih mest, kar je 18,6 odstotka...

Naslov

Gradnja prometnih predorov

Medij

TV Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Ugriznimo znanost; 3. 12. 2020

Avtor

Anja Čuček

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeništvo, graditev

17:28

Trajanje: 24 min

...informacij skritih v globini se dokopljejo z vrtinami. Iz njih izvlečejo jedra kamni, te pa nato analizirajo v laboratoriju.
JULIJA FUX, pooblaščena inženirka (IRGO - Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje) Potem so pa še posredne
preiskave, to so pa razne preiskave v vrtinah, kamor se spušča s sondo...

Naslov

Sklad za blažitev posledic krize na Ravnah?

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 3. 12. 2020

Avtor

Jasmina Detela

Teme

Gradbeništvo, graditev

...proračuna za prihodnje leto, ki ga bodo obravnavali predvidoma v decembru, je župan povedal, da bo znašal okoli 15
milijonov evrov. Med največje naložbe spada gradnja novega vrtca, ocenjena na okoli tri milijone evrov. V proračunu
2021 bodo zanj rezervirali 1,5 milijona, pričakujejo pa tudi razpis ministrstva za izobraževanje,...
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Naslov

Magna: Hoška lakirnica v mirovanju še prihodnje leto?

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 3. 12. 2020

Avtor

Srečko Klapš

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zaradi brexita vprašljiva nadaljnja proizvodnja avtomobilov znamke Jaguar, in prav te so lakirali v slovenskem obratu.
Ne glede na to v Magni načrtujejo gradnjo proizvodne hale ob hoški lakirnici in se bodo naknadno odločali, kaj bo v njej
proizvajala. ...

Naslov

Marles svojim kupcem omogoča bivanje prihodnosti že danes

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...vodilno podjetje na področju razvoja tehnoloških rešitev trajnostne in energijsko varčne gradnje sodobnih
stanovanjskih hiš in investicijskih objektov, je zadnja leta ogromno vlagalo v razvoj energijsko izjemno učinkovite
gradnje. Pri tem so se usmerili v uporabo najsodobnejših tehnoloških rešitev, rabo obnovljivih virov...

Naslov

Počivalškova biblija gospodarskega in družbenega preporoda Slovenije

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 12. 2020

Avtor

Igor Dernovšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...čistih virov ter energetska sanacija. Med rešitvami so izgradnja NEK2, dogradnja dela sistema HE na Savi,
dokončanje izgradnje plinske termoelektrarne, gradnja vetrnih elektrarn in izgradnja različnih zalogovnikov energije.
Vzporedno s tem bi prišlo do prenove elektro-distribucijskega omrežja, povečanja plinskega...

Naslov

Novembra zgolj rahla rast števila brezposelnih

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 12. 2020

Avtor

Igor Dernovšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

...je 18,6 odstotka manj kot oktobra in 23,9 odstotka manj kot novembra lani. Med iskalci je bilo največ delodajalcev s
področja predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, zdravstva in socialnega varstva ter drugih raznovrstnih poslovnih
dejavnosti, najbolj iskani pa so bili delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih,...

Televizija

Naslov

Gradnja novih stanovanj v Slovenj Gradcu

Medij

TV Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Dnevnik; 3. 12. 2020

Avtor

Duška Lah

Teme

Gradbeništvo, graditev

Zaporedna št.
15

Povzetek

19:39

Trajanje: 3 min

...DUŠKA LAH (novinarka) Velik del sredstev namenjajo za stanovanja, saj v desetih letih ni bil zgrajen niti en sam
stanovanjski blok. Že je vidna pospešena gradnja tudi zasebnih investitorjev. Občina gradi 54 neprofitnih stanovanj.
TILEN KLUGLER (župan Mestne občine Slovenj Gradec) Dobili smo preko 200 prosilcev...
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Naslov

Rojca ostro nad SD: terena se ne upošteva

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 12. 2020

Avtor

Veronika Rupnik Ženko

Teme

Gradbeništvo, graditev

...vojski v proračunu jemali sredstva tudi na račun sociale, mi na terenu nismo prišli do kakšne ugodnosti. Dom
starejših občanov na Kozini še vedno čaka na gradnjo.” Nekoliko drugačnega menja so v koprskem odboru.
Predsednica Natalija Gulič odgovarja, da podpora referendumu ne pomeni nasprotovanja posodobitvi Slovenske...

Naslov

Sporen prevzem CPK se seli v sodne dvorane

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 12. 2020

Avtor

Sijan Pretnar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...se pred leti zakopali v dokumentacijo o posojilih, ki naj bi tlakovala pot spornemu menedžerskemu prevzemu CPK.
To primorsko podjetje, ki se ukvarja z gradbeništvom in vzdrževanjem cest, sedež pa je pred leti preselilo iz Kopra v
Hrpelje, je najelo posojilo, denar pa naj bi prek družbe Deorum, v kateri je ustanovitelj...

Naslov

Kaj bi dala in kaj dobila Madžarska, če bi se priključila na drugi tir?

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 12. 2020

Avtor

Jana Krebelj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Zakaj vlada Janeza Janše vabi Madžare, če pa je denar za gradnjo drugega tira zagotovljen tudi brez njih, se
sprašujejo v opoziciji, ki je za danes zahtevala sklic seje odbora za nadzor javnih financ. Vladni dokument...

Naslov

V novi številki Primorskih novic preberite

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 12. 2020

Avtor

Uredništvo

Teme

Gradbeništvo, graditev

...so namreč v treh od štirih načrtovanih stolpičih prodali, še preden so jih zgradili. A vendar jih bo še na voljo, saj se
bodo že januarja 2021 lotili gradnje še enega bloka. Peti stanovanjski stolpič v soseski Brinje na Kozini bo vseljiv v
začetku prihodnjega leta, vseh 18 stanovanj v njem so že prodali. Foto:...

Naslov

V drugi epidemiji stabilna brezposelnost, največ zaposlovanja v proizvodnji in trgovini

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 12. 2020

Avtor

Lana Dakić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odstotka manj kot oktobra in približno slabo četrtino manj kot novembra lani. Delavce so najpogosteje iskali
delodajalci s področja predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, zdravstva in socialnega varstva ter drugih raznovrstnih
poslovnih dejavnosti, kamor se uvrščajo tudi kadrovske agencije. Najbolj iskani so bili novembra...
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Naslov

(Pogled v 2021) Skromnejše zaposlovanje in rast plač

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 3. 12. 2020

Avtor

Lana Dakić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...bo največ zaposlovanja v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, kamor se uvrščajo tudi kadrovske agencije, in
sicer bo rast 4,8-odstotna, sledijo gradbeništvo (4,3-odstotna rast), zdravstvo in IKT-panoga (v vsaki 3,3-odstotna rast).
Največji upad števila zaposlenih predvidevajo v gostinstvu (2,3 odstotka) in...

Naslov

(Pogled v 2021) Kaj se bo dogajalo v vaši panogi

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 12. 2020

Avtor

Nataša Koražija, Miloš Milač, Blažej Kupec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...letih ključne preventivne terapije, rešitve za personalizirano in digitalno zdravljenje ter napredne tehnologije, kot so
robotika, nanotehnologija in inženiring tkiv. Pomembna bo tudi splošna digitalizacija procesov. Da bo ta v prihodnje
pogojevala poslovno uspešnost, so prepričani tudi v Krki. »Povečuje se povezljivost...

Naslov

(Pogled v 2021) Kaj se bo dogajalo v vaši panogi

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 3. 12. 2020

Avtor

Nataša Koražija, Miloš Milač, Vasilij Krivec, Blažej Kupec, Borut Hočevar, Ajda Končar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...letih ključne preventivne terapije, rešitve za personalizirano in digitalno zdravljenje ter napredne tehnologije, kot so
robotika, nanotehnologija in inženiring tkiv. Pomembna bo tudi splošna digitalizacija procesov. Da bo ta v prihodnje
pogojevala poslovno uspešnost, so prepričani tudi v Krki. »Povečuje se povezljivost...

Naslov

Policija preprečila socialni turizem: Kosovcem umetno višali plače, da so v Slovenijo lahko
pripeljali sorodnike!

Medij

Nova24tv.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ponareditve ali uničenja poslovnih listin, ki so jih vlagatelji izvrševali ob pomoči delodajalcev. Obravnavali so 62
vlagateljev, zaposlenih predvsem v gradbeništvu in pekarnah, ter podali ovadbe za 1098 kaznivih dejanj. Ta so ob
pomoči delodajalcev izvrševali zaposleni, večinoma iz tretjih držav oz. s Kosova, in sicer...

Naslov

V novem krožiču prenovljene Sokolske ulice v Ivančni Gorici postavili repliko rimskega
miljnega kamna

Medij

Nova24tv.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 12. 2020

Avtor

Sara Kovač

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kopijo miljnika. Izvirni miljni kamen do nadaljnjega ostaja v hrambi restavratorske delavnice Gnom. Miljnike oz. miljne
kamne so Rimljani postavljali ob gradnji cest in so označevali razdaljo med rimskimi mesti in Rimom. Na območju
današnje Ivančne Gorice je ohranjenih več arheoloških najdb, ki pričajo o rimski...
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Naslov

Kot leta 2012

Medij

Mladina.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 12. 2020

Avtor

Grega Repovž

Teme

Gradbeništvo, graditev

...človek, ki je skupaj z lobiji, ki so segali iz Šaleške doline v SD in SDS, kot minister za gospodarstvo izpeljal najslabšo
naložbo v sodobni Sloveniji, gradnjo TEŠ 6. Slednja dandanes vsak mesec obremenjuje proračun vsakega odjemalca
elektrike v Sloveniji, saj izgubarsko in neumno naložbo, pri kateri pa je bilo...

Naslov

Sodelovanje Madžarske pri gradnji drugega tira

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Radijski dnevnik; 3. 12. 2020

Avtor

Urška Jereb

Teme

Gradbeništvo, graditev

19:15

Trajanje: 3 min

RADIO SLOVENIJA 1, 03.12.2020, RADIJSKI DNEVNIK, 19:10 KATJA KOTNIK (voditeljica) Bodo Madžari sodelovali
pri izgradnji 2. tira med Divačo in Koprom, ali ne? To je bilo osrednje vprašanje današnje razprave med koalicijo in
opozicijo na seji komisije za nadzor javnih financ. Medtem ko so vladne

Naslov

KATERE PANOGE BODO RASLE IN KATERE BODO ŠE V KRČU

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 12. 2020

Avtor

Nataša Koražija, Miloš Milač, Vasilij Krivec, Petra Šubic, Blažej Kupec, Teja Grapulin, Borut
Hočevar, Ajda Končar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 12

Površina: 2.174 cm
2

...letih ključne preventivne terapije, rešitve za personalizirano in digitalno zdravljenje ter napredne tehnologije, kot so
robotika, nanotehnologija in inženiring tkiv. Pomembna bo tudi splošna digitalizacija procesov. Da bo od te v prihodnje
odvisna poslovna uspešnost, so prepričani tudi v Krki. »Povečuje se povezljivost...

Naslov

Žlindra za poligone

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 12. 2020

Avtor

Urša Peternel

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 280 cm2

...podjetju. Pred leti pa so jo začeli predelovati, saj se je izkazalo, da je lahko koristna surovina, ki jo uporabljajo za
različne namene, med drugim tudi pri gradnji cest. Žlindra je tako pridobila status stranskega produkta pri proizvodnji
jekla, v SIJ Acroni so jo lani predelali 45 tisoč ton in jo večji del prodali...

Naslov

Tudi noht je lahko resen problem

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 12. 2020

Avtor

M. Luzar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 15

Površina: 673 cm2

...specializirane trgovine, sploh tiste, ki niso del velikih nakupovalnih središč. Malo stikov s strankami je tudi v kemičnih
čistilnicah in avtopralnicah. V gradbeništvu bi med izjeme, za katere ne velja zapora, morali dodati vsa dela, ki potekajo
zunaj in v praznih stanovanjih, se pravi tudi inštalaterska, slikopleskarska,...
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Naslov

Podpora Cipotu počasi kopni

Medij

Vestnik Murska Sobota, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 3. 12. 2020

Avtor

Timotej Milanov

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 518 cm2

...uporabiti za znižanje cen storitev, vendar tega ni naredilo. Več nepravilnosti je sodišče ugotovilo tudi v zvezi s 3,8
milijona evrov vrednim projektom gradnje medgeneracijskega središča Mensana v središču Murske Sobote. Računsko
sodišče je dalo občinam 90 dni časa za pripravo odzivnega poročila in izkaz popravljalnih...

Naslov

Drzni projekti za okrevanje po epidemiji

Medij

Vestnik Murska Sobota, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 3. 12. 2020

Avtor

Majda Horvat

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 361 cm2

...različne odzive. Proračuna sta namreč med najvišjimi v zadnjih letih sploh, v ozadju pa so načrtovane večmilijonske
naložbe. Izstopajo trije projekti, gradnja večnamenske športne dvorane, katere ocenjena vrednost je 12,6 milijona
evrov, gondola z restavracijo pri razglednem stolpu Vinarium (8,1 milijona evrov)...

Naslov

Pomurska podjetja čaka težka zima

Medij

Vestnik Murska Sobota, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 3. 12. 2020

Avtor

Timotej Milanov

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 497 cm2

...dogodke z Agro na čelu - pa lahko govorimo o skoraj 100-odstotnem izpadu prihodkov. Na drugi strani, pravi Grah,
padec ni bil tako izrazit na področju gradbeništva ter kovinsko- in živilskopredelovalne industrije, a je zadnja prav tako
utrpela posledice zaradi zaprtja hotelov, restavracij in izobraževalnih ustanov....

Naslov

Končali gradbena dela na cestah

Medij

Naš čas, Slovenija

Rubrika, Datum

Modro-bela kronika; 3. 12. 2020

Avtor

T. P.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 14

Površina: 103 cm2

Končali gradbena dela na cestah Prejšnji teden so v občini Šmartno ob Paki končali posodobitev dveh odsekov
občinskih cest v dolžini po približno 150 metrov Šmartno ob Paki - Prvi odsek je na vrhu Gorenjskega klanca v novo
nastajajočem naselju. Dovozna cesta do stanovanjskih objektov je bila

Naslov

Predlagana rešitev ni v skladu z rudarsko zakonodajo

Medij

Naš čas, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 3. 12. 2020

Avtor

Milena Krstič Planinc

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 5

Površina: 349 cm2

...učinkovitosti delovanja omenjene tehnične rešitve je bilo razvidno, da bi vpliv vonjav v okolju zmanjšali za 80
odstotkov. Izkazalo pa seje, daje rešitev, ki bi gradbeni zakonodaji sicer zadostila, ni skladna z rudarsko, ki ne
dovoljuje kombiniranih sistemov prezračevanja jame. »Premogovnik zaradi varnosti zaposlenih ne more in ne...

8

Tisk
Zaporedna št.
36

Povzetek

Naslov

Zgodovinske zanimivosti kraških kamnolomov

Medij

Novi glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Tržaška kronika; 3. 12. 2020

Avtor

Matej Caharija

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 13

Površina: 396 cm2

...javnosti zelo poznana, jo velja predstaviti. Čeprav so v naših krajih že v prazgodovini (ob gradnji gradišč) uporabljali
kamen, predstavlja nastanek Ogleja (181. p. K.) pravo ločnico. Stari Rimljani so pri njegovi gradnji, ki je z več kot 100
tisoč prebivalci bilo 4. največje mesto na italskem polotoku, potrebovali...
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Slovenski podjetniki odhajajo po
priložnost na avstrijsko Koroško
Le streljaj od slovenske meje, natančneje na avstrijskem Koroškem

,

je v zadnjih letih

nastala prava meka za podjetnike z vsega sveta. Tukaj se je razvilo pravo središče
raziskav, inovacij, visokotehnološke proizvodnje, sodelovanja na vseh ravneh in

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

naravi prijaznega trajnostnega, krožnega gospodarstva.

Avstrijska Koroška je v zadnjih letih nastala prava meka za podjetnike z vsega sveta.

Avstrijska Koroška doživlja pravi razcvet – če jo Slovenci poznamo predvsem kot idilično
turistično destinacijo, pa se

je v

zadnjem desetletju usmerila predvsem v nove strateške

cilje, ki jo postavljajo ob bok najbolj zanimivim poslovnim regijam v Evropi. Tako večina
koroškega prebivalstva živi od industrijske proizvodnje in inovativnega gospodarstva.
Turizem namreč deželi prinaša le 14 odstotkov BDP.
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Majhna avstrijska dežela, v kateri živi le milijon prebivalcev, se lahko pohvali z izjemnimi
podjetniškimi imeni, ki so tukaj spoznala pravo poslovno priložnost: IBM, Siemens in
Flextronics, največji proizvajalec mikročipov na svetu Infineon. Zadnji gradi 1,6 milijarde
evrov vredno raziskovalno središče in nov proizvodni obrat. Ta bo najsodobnejša tovarna
varčnih čipov na svetu in

s

delavci in podjetja. Hkrati

tem vložkom bodo dobili priložnost številni raziskovalci,
je

to izjemna priložnost za sodelovanje najrazličnejših podjetij in

skupen nastop na globalnem trgu.

Ni naključje, da

je

avstrijska Koroška postala

tako priljubljena gospodarska destinacija –
to

je

rezultat skrbno načrtovanega in

strateško umerjenega razvoja.
Strategija
z

je

bila zasnovana celovito, začenši

intenzivno digitalizacijo območja. Vložili so

tudi v infrastrukturo, gradnjo dodatnih hitrih
železniških povezav z Dunajem in širitev

Avstrijska Koroška z odprtimi rokami sprejema slovenske

ranžirne postaje Brnca. Tako so se

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

podjetnike, ki tam vidijo svojo priložnost.

vzpostavile pomembne prometno-logistične
zveze

s

svetom.

To še ni vse. Deželna vlada

s

Koroško fundacijo za promocijo gospodarstva (KWF) ter

Agencijo za financiranje raziskav in razvoja (FFG) ponuja tudi zajetno finančno podporo –
za leti 2020 in 2021 imajo na voljo kar 68 milijonov evrov.
Zagonskim podjetjem

je

na voljo inkubator Build!, ki jim pomaga pri razvoju ideje, center

BABEG pa podpira tuja podjetja pri vstopu na avstrijski trg. Slovenskim podjetjem pomaga
Slovenska gospodarska zveza Koroške.
Podjetja se povezujejo v panožne grozde, na primer v močan grozd Silicon Alps, ali pa se
pridružijo enemu od številnih tehnoloških parkov,
mrežo ter povezave z velikimi podjetji, kot

je

s

čimer še razširijo svoje možnosti in

Infineon.
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Tuja podjetja na avstrijskem Koroškem so deležna enakih uslug, subvencij in podpore, kot jih dobijo domača podjetja

Koga na avstrijskem Koroškem poklicati, če imate dobro podjetniško idejo?
Kje zaprositi za subvencije, mentorstvo, podjetniške povezave? Vse odgovore in kontaktne
podatke najdete v brezplačni e-knjigi.

Priložnost tudi za Slovence
Zelo pomemben razlog za tako veliko število tujih vlagateljev se skriva tudi v dejstvu, da so
tuja podjetja na avstrijskem Koroškem deležna enakih uslug, subvencij in podpore, kot jih
dobijo domača podjetja. Najrazličnejše službe pomagajo pri pridobivanju sredstev in
administrativnih zadevah, iskanju prostorov ter povezovanju

s

študenti, delovno silo,

raziskovalci in drugimi podjetji.
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To

je

tudi priložnost za slovenska podjetja. Našlo jo

je

tudi podjetje LOTRIČ Meroslovje iz

Selc, ki na avstrijskem Koroškem deluje že štiri leta. "Odločitev za odprtje izpostave čez
mejo

je

pretehtala možnost takojšnjega sodelovanja z drugimi podjetji, tudi največjimi

igralci koroškega gospodarstva, kot so Infineon, Flextronics, Ortner, Siemens in P&G,"
pravi direktor Marko Lotrič

.

Avstrijska Koroška z odprtimi rokami sprejema slovenske podjetnike, ki tam vidijo svojo
priložnost – za širitev zunaj meja in za povezovanje

s

tujimi strateškimi partnerji.

Temu pritrjuje Simon Pöpperl , predstavnik
deželne vlade avstrijske Koroške, ki

si

želi še

močnejšega in raznovrstnega sodelovanja
slovenskimi podjetji. "Prijatelja, ki

s

ti je

bližje, poznaš bolje. Zato tudi lažje oceniš
možnosti sodelovanja z njim. Trenutne
razmere so negotove. Ne vemo, kako bo
delovalo svetovno gospodarstvo. Zelo dobro
pa lahko napovemo in delno tudi
nadzorujemo delovanje v regionalnem okolju.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Pokazati želimo, da meja ni in da lahko
slovenska podjetja

s

koroškimi sodelujejo

tako, kot sodelujejo med seboj v Sloveniji.
Iskreno cenimo vaše znanje in inovacije ter

si

zato tudi želimo, da bi zares sodelovali – da
bi delali skupaj in se učili drug od drugega.
Na avstrijskem Koroškem

je

resnično mogoče

skoraj vse: posel, naložbe, razvoj, delo in
življenje!"

"Slovenija in njeni podjetniki v Avstriji uživajo velik ugled. Gradnja
podjetniških mostov, s čimer se med drugim ukvarjamo, je tako postala celo
lažja kot nekoč. Imamo skupen gospodarski prostor, jezikovna pregrada pa je
vse manj problematična. Sodelovanje med podjetji iz Slovenije in iz avstrijske
Koroške je vse bolj živahno."
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Avstrijska Koroška poleg doživetij na turističnih kmetijah, ob jezerih in na smučiščih
spodbuja tudi razgled po širinah podjetniških in kariernih možnosti.
Za vse zamisli podjetij, posameznikov in raziskovalcev, ki se želijo

s

svojimi idejami

preizkusiti čez mejo, obstajajo mehanizmi, dostopne in učinkovite rešitve ter finančne

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

spodbude. Več o teh možnostih preberite tukaj.
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FOTOVOLTAIKA IN IR-PANELI

Prihodnost ogrevanja: edinstven
stanovanjski objekt v Radencih
V zadnjih letih se trend gradnje nizkoenergijskih hiš in stanovanjskih blokov krepi.
Vedno več ljudi se odloča za nakup takšnih nepremičnin, ki jim omogočajo udobno
bivanje in hkrati izjemno nizke stroške. Tako lahko dolgoročno prihranijo in živijo
veliko bolj polno življenje, hkrati pa poskrbijo za naravo in učinkovito rabo energije.
Trendom sledi tudi na novo zgrajeni nizkoenergijski stanovanjski blok v Radencih, v

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

katerega so se letošnje poletje že vselili stanovalci.

Nizkoenergijski blok

s

27 stanovanjskimi enotami

je

nekaj posebnega. Opremljen

95-kilovatno sončno elektrarno – električna energija pa

je

je s

kar

razdeljena med prebivalce

bloka. Tako bodo lahko tudi stanovalci delovali po načinu samooskrbe in pridobljeno
elektriko porabili za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, ogrevanje vode in gospodinjsko
elektriko. Da bo ogrevanje čim bolj učinkovito, se bodo stanovalci ogrevali z IR-grelnimi
paneli podjetja Ekosen – grelnimi paneli Sunlife One. IR-paneli se resda vgrajujejo tudi v
starejše objekte, pa vendar so zaradi vedno boljše izolacije novih objektov najbolj primerni

15

03.12.2020

Siol.net

Četrtek, 07:37

Država: Slovenija

Kazalo

2 / 10

https://siol.net/dom/mojster-za-vse/prihodnost-ogr...

ravno za novogradnje.
Vtise in konkretno porabo po prvih mesecih uporabe sta z nami delila zasebni vlagatelj,
direktor podjetja Stanovanja Radenci, Marjan Bračko in Aleš Babič, direktor podjetja
Ekosen, enega izmed najhitreje rastočih podjetij pri nas. Ekosen sledi svoji viziji in
nadaljuje usmeritev, prijazno do narave. Na trgu že 12 let deluje pod vodstvom
nepremagljivega para: Aleša in Bernarde Babič.

"Ljudje niso neumni in hitro ločijo zrno od plev. Nekateri energenti obljubljajo
zavidljive številke, pa se potem v praksi izkaže druga zgodba. Pri nas ni
tako. Naše obljubljene številke so preverljive, dokaz za to so zadovoljne stranke
in pozitivna beseda, ki se širi od ust do ust. V primerjavi z drugimi načini
ogrevanja smo še vedno majhni, a verjamem, da se bo tudi to spremenilo, ko bo
splošna javnost odpravila nekatere zgrešene stereotipe o tem načinu ogrevanja.
Če ne bi bil tako prepričan o tem produktu, bi ta poslom že zdavnaj končal,"
uvodoma pove direktor podjetja Ekosen Aleš Babič.

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

Izračunajte prihranek

s

sistemom Ekosen

Prihranite pri ogrevanju že to zimo, in sicer do 65 odstotkov v
primerjavi

s

preostalimi ogrevanji na trgu. Ob prijavi na posvet vam pripada brezplačna,

energetsko varčna barva Thermosun

.

PRIJAVA NA BREZPLAČEN POSVET
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Samooskrbni blok v Radencih so začeli graditi marca lani za 27 bodočih oziroma, zdaj že
lahko rečemo, sedanjih in vseljenih kupcev. Projekt
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Posebnost tega projekta je, da
fotovoltaično podporo
Vsak kupec

je s

s

je

je

bil dokončan v 15 mesecih.

samooskrben v kombinaciji ogrevanja z IR-paneli in

strehe.

stanovanjem pridobil tudi sorazmerni delež elektrarne,

s

katerim pokriva

stroške ogrevanja z IR-paneli, sanitarne vode z bojlerji, kakor tudi skupne stroške
stopnišč, dvigal, in še mogoče za kakšno kavico bo ostalo.

NAKUP IR-PANELOV IZ ZALOGE
Za vse nakupe IR-panelov iz zalog vam pri podjetju Ekosen do 31.12.2020 ponujajo posebne
ugodnosti do razprodaje zalog.
Kliknite na povezavo za oddajo povpraševanja in jim napišite v sporočilo, da se zanimate
za odprodajo iz zaloge.
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Rezultati boljši od sprva predvidenih projekcij
"Glede na prve odzive stanovalcev, ki so se že vselili, ugotavljamo, da
kot smo sprva predvidevali. V resnici se

je

poraba še nižja,

je

funkcionalnost IR-panela v kombinaciji z

fotovoltaiko odlično obnesla. 27 stanovanjskih enot smo sicer kupcem predali letos, konec
julija. Po prvih vselitvah smo v mesecu novembru preverili resnično funkcionalnost
sistemov in prišli do zanimivih ugotovitev. Primerjali smo enaka stanovanja, velika okoli
45 kvadratov. V prvem stranka razvija toploto okoli 21,5 stopinje v dnevnem prostoru.
Stranka, ki živi nad njo, se greje z okoli 24,5 stopinje v dnevnem prostoru. Razlika v porabi
je

okoli 300-, 400-odstotna v prid prvemu omenjenemu stanovanju, a še vedno so tudi v

drugem stroški izjemno nizki. Pravzaprav smešno nizki. Ugotavljamo, da bo fotovoltaična
podpora krepko zadostovala za vse potrebe, verjetno tudi v gospodinjstvu. Glede na
projekcije in tudi na prve meritve ugotavljamo, da samooskrbni objekt popolnoma deluje in
da bodo stanovalci z proizvodnjo električne energije z lahkoto pokrili stroške tako
ogrevanje, stroške sanitarne vode, skupne stroške stopnišč, dvigal, klime, pa še za
gospodinjski del bo ostalo kar nekaj energije," ugotavlja Marjan Bračko.
Priznava, da

je

bil način ogrevanja z IR-paneli z njihove kupce prava novost. "Vidimo, da

so odzivi strank in počutje odlični, z izbiro smo zadeli v polno. Naše stranke so zelo
zadovoljne. Glede na potrebe in pričakovanja strank ugotavljamo, da

je

samooskrba

s

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

podporo proizvodnje energije vsekakor dobrodošla in ustrezna ter narekuje smernice za
naslednje gradnje. Tudi v prihodnjih projektih bomo poskušali izboljševati energetsko sliko
objekta in jo podkrepiti
specifičen,

je

s

proizvodnjo električne energije. Ta objekt

je

bil sicer zelo

zelo primeren za proizvodnjo električne energije, nekateri so morda malo

manj. Ampak vsekakor lahko na vsaki strehi zagotavljamo vsaj ogrevanje

s

proizvodnjo

električne energije," razmišlja direktor podjetja Stanovanja Radenci.
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Navdih iskali pri drugih primerih dobrih praks
Kako pa

je

pravzaprav prišlo do sodelovanja

s

podjetjem Ekosen? "Pri izbiri načina

ogrevanja smo iskali najboljše rešitve, z rešitvami podjetja Ekosen smo se spoznali v
zdravstvenem domu Lenart, kjer so bili

s

produktom in storitvijo več kot zadovoljni. Nato

smo direktorja podjetja, gospoda Babiča, povabili k sodelovanju. Predstavili smo mu naše
želje in potrebe. Ugotovili smo, da lahko skupaj dosežemo res optimalne rešitve za naše
stanovalce. Izvedba in prva poraba, ki se giblje pod sprva predvidenimi številkami, sta to
dokazali. Podjetje Ekosen

je

sicer budno spremljalo napredek gradnje in se

je v

skladu

s

terminskim načrtom prilagodilo ter kompleten blok opremilo z IR-paneli z montažo in
vsemi nastavitvami v treh tednih. Res smo zadovoljni z njihovo časovnico, podporo,
maksimalno so se prilagodili specifiki gradbeništva. Pri gradnji smo se namreč znašli že
globoko v jesenskem času, komaj smo čakali dodatno podporo ogrevanja v stanovanjih,"
pove Marjan Bračko.
Glede na pozitivne izkušnje sicer podjetje Marjana Bračka v tem trenutku gradi podoben
samooskrbni blok z 20 stanovanji v okolici Ruš. "Tudi tam bomo glede na obstoječe
izkušnje, situacijo in meritve vgradili in nadaljevali to prakso. Torej –
panelov in

s

s

kombinacijo IR-

podporo fotovoltaike. Ukvarjamo se še z drugimi podobni projekti, tudi z
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ogrevanjem celotnega šolskega objekta. Torej, ne gre samo za stanovanjske novogradnje,
tudi na drugih področjih ugotavljamo, da so zadeve stroškovno in servisno izredno ugodne.
IR-paneli podjetja Ekosen nam ponujajo dolgo garancijo, ni nobenega vzdrževanja, ob
podpori fotovoltaike gre za idealen sistem ogrevanja, ki pa se bo gotovo še razvijal v
pozitivni smeri. Pokušali ga bomo še izboljšati," napoveduje Marjan Bračko.

"Investicija, ki

je

vsekakor upravičljiva!"

"Prednost ogrevanja z IR-paneli vidimo tudi z obvladovanjem delovanja, najnovejši
regulatorji omogočajo WI-FI povezavo. Tako lahko daljinsko pripraviš temperaturo
stanovanj

s

službe, ko se denimo otroci vračajo prej

s

šole. Vsak prostor ponuja tudi svoj

temperaturni režim. V kopalnici vemo, da mora biti temperatura malce višja, enako tudi v
dnevnem prostoru, malo nižje so temperature v spalnici. Vsi prostori lahko regulacijo
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uravnavajo iz kateregakoli izhodišča

In kakšno

je

s

povezavo," razlaga.

njegovo mnenje glede naše splošne percepcije glede tovrstnih, samooskrbnih

rešitev? "Rekel bi, da v splošnem na tem področju še vedno "capljamo" za razvito Evropo,
sploh kar se tiče samooskrbne gradnje. Upam torej, da se stvari še bolj spremenijo, vidim,
da

je

klima vedno bolj dobrodošla in primerna. Ne dvomim, da bo vedno več ljudi kmalu

prepoznalo prednosti in se začela tepsti po glavi, zakaj tovrstnega načina ogrevanja niso
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implementirali že prej (smeh op. p.). Če so imeli ljudje do tega načina ogrevanja predhodno
pomisleke,
investicija

je
je

zdaj tega vedno manj. Strah se manjša, strošek

tega bloka

je

manjši, dolgoročna

vsekakor upravičljiva," sklene Marjan Bračko.

Blok bo ostal dlje časa
Svoje mnenje

je

je

v

pravi kondiciji

podal tudi direktor podjetja Ekosen Aleš Babič. "Investicija v ogrevanje

bila okoli 120 tisoč evrov, v to številko

je

zajeta tako fotovoltaika kot tudi IR-

paneli. Če bi isti denar investirali v toplotno črpalko, bi ljudje še vedno morali plačevati
elektriko, za ogrevanje, gospodinjstvo. Investicija

je

pravzaprav enaka, vendar z IR-paneli

in fotovoltaiko veliko več dobimo. S kombinacijo fotovoltaike in IR-panelov v celoti
pokrijemo strošek ogrevanja in gospodinjski del. Stanovanje kvadrature 50 kvadratnih
metrov bo imelo porabe za maksimalno 1500 kilovatov, to

je

nekje 180 evrov na leto. Z

obstoječo rešitvijo bo blok tudi dlje časa v pravi "kondiciji". Stene so denimo zaradi IRpanelov dlje časa suhe, z njimi pa podaljšamo tudi življenjsko dobo vseh materialov v
prostoru. V prehodnem obdobju paneli delajo v povprečju 1,5 ure na dan, ko
pa 5 do 6 ur na dan. Vsa stanovanja so opremljena z grelnikom vode, ki
investicija,

s
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Prilagodljivost, ki
je

bolj hladno

daleč najboljša

katerim imamo najmanj težav in najmanj izgub po ceveh. WI-FI regulator

edini regulator na svetu, ki

Kot

je

je

je

je

je

prilagojen za IR-panele," pove.

drugi načini ne omogočajo

že deloma omenil Marjan Bračko, bodo tako lahko stanovalci ogrevanje v celoti in

enostavno prilagodili svojemu ritmu življenja ter ogrevali stanovanje takrat, ko jim bo
ustrezalo. Sami bodo lahko natančno določili, kakšno temperaturo želijo v posameznih
sobah v določenem času. Ko jih ne bo doma, bodo z energijo varčevali in sami vzdrževali
določeno temperaturo. Kadar pa bodo doma, bodo lahko v vsakem prostoru določili
temperaturo, ki jim ustreza. Ta prilagodljivost

je

pomembna za vse starostne skupine.
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"Denimo, za družine z majhnimi otroki, da imajo zelo toplo kopalnico ob urah, ko se otroci
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umivajo. Tudi za starejše ljudi, ki povečini vstajajo zelo zgodaj,
dobrodošla, saj

je

je

prilagodljivost

stanovanje po želji toplo že zgodaj. Tudi tistim, ki velik del dneva

preživijo v napornih službah, ustreza, da jih vedno pričaka topel dom, ne glede na to, ali

je

to zgodaj zjutraj, pozno popoldne ali sredi noči. Takšne odzivnosti, prilagodljivosti in
učinkovitosti drugi viri ogrevanja ne omogočajo," pove Aleš Babič.

Produkt sprejeli tako mlajši kot tudi starejši
S

sogovornikom smo sicer spregovorili še o drugih vidikih podjetja Ekosen. "Pri strankah

opažam, da velika večina že ve, za kaj gre, da so že deloma informirani, velika večina ve,
po kaj pride, potrebujejo pa seveda dodatno obrazložitev. Dobra informiranost

je

osnova,

da se lahko stranka odloči za nakup. V Sloveniji načeloma teh težav več nimamo, Ekosen

je

razmeroma dobro prepoznano podjetje, predvsem zaradi kakovosti pa tudi zaradi družbene
odgovornosti. Skrbimo za zaposlene v pravem pomenu besede, podpiramo nevladne
organizacije, podpiramo športnike, veliko vložimo tudi v humanitarne namene. To
kar da podjetju piko na
v

i.

Kakovostno delo

je

je

tisto,

osnova, po drugi strani pa radi vračamo nazaj

okolje, v katerem delamo," meni direktor podjetja Ekosen.
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Poudarja, da so produkt sprejeli tako mlajši kot starejši. "Se pa gotovo med njimi opaža
neka razlika, kar se tiče okoljske ozaveščenosti. Menim, da so mladi že generalno gledano
bolj vpeti v ta način razmišljanja, zanimajo jih tovrstne tematike, znajo jih ceniti.
Pravzaprav vse, kar

je v

povezavi z okoljsko konotacijo. To

je

samo dobro za nas, zdajšnje

generacije so namreč pogoj za uspeh v prihodnosti. Seveda pa tudi starejši ne zaostajajo.
Starejša populacija

je

enako sprejela produkt, dobra tretjina. Všeč jim

je

predvsem, da

s

paneli ni nobenega dela. Izognejo se naporni pripravi kuriva, čiščenju peči, stalnemu
sesanju okrog peči, prav tako servisom in skrbi za okolje. Se zgodi, da nas tu in tam še
pokličejo za kakšne nasvete, a v osnovi znajo tudi z regulatorjem dobro opravljati," pove
sogovornik.
Nadaljnja svetla prihodnost produkta in podjetja po njegovem ni vprašljiva. "Imamo
odličen produkt, imamo tisto, kar bodo ljudje v prihodnje še bolj iskali. Preprosto
ljudem samo na prijazen način razložiti, kaj imamo. Odločitev

je

je

treba

njihova. Gotovo se bodo

stranke v prihodnosti vedno bolj odločale za kombinacijo IR-panelov

s

fotovoltaiko. To

je

preprosto dobitna kombinacija," sklene.

Prednosti IR-grelnega sistema Ekosen
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Preverjeni, ustrezno certificirani produkt.
Do 12-letna garancija, z možnostjo podaljšanja na 20 let.
40 let življenjske dobe grelnih panelov.
Stroški ogrevanja so do 65 % nižji.
Investicija

je

možna po korakih.

Izredno prijeten občutek ob ogrevanju.
Enakomerno razporejena toplota.
Odpravlja vzroke za vlago in plesen.
Preprosto upravljanje.
Preprosta montaža.
Vzdrževanje NI potrebno.
Ogrevanje, prijazno do okolja.
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Vas zanima IR-ogrevanje? Pokličite

ali

pošljite povpraševanje!

Če želite ponudbo podjetja Ekosen, jim posredujte svoje podatke, da se dogovorite za ogled
vašega objekta. Hkrati vam izračunajo višino investicije in letni strošek ogrevanja. Vabijo
vas tudi v svoje salone v Miklavžu na Dravskem polju pri Mariboru , Mengšu in Kopru , pa
tudi v Zagrebu in Splitu , kjer se lahko v živo prepričate o delovanju njihovega ogrevalnega
sistema.

Pokličite brezplačno telefonsko številko: 080 30 10
PRIDOBITE VEČ INFORMACIJ
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Pri vseh teh poklicih je bila
uspešnost razpisov manj kot 50odstotna
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Avtor

Nina Šprohar

3. December 2020, ob 7:07

Profimedia

61,5 % delodajalcev
predvideva, da bodo

iz
v

dejavnosti zdravstva in socialnega varstva
prihodnosti imeli težave z iskanjem kadra.

Leta 2015 slabih 7 tisoč prostih delovnih mest, letos že
13.367
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Povpraševanje delodajalcev

iz

zdravstva in socialnega varstva (kamor sodijo tudi

domovi za ostarele) po delavcih

je v

porastu že več let. Delodajalci

iz

te dejavnosti so

v

prvih desetih mesecih letošnjega leta Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) sporočili
13.367 prostih delovnih mest, so za Žurnal24 povedali

v

Službi za zaposlovanje in

analitiko ZRSZ. "Za primerjavo, pred petimi leti, torej leta 2015, so delodajalci
obdobju Zavodu sporočili
Ker se

je v

je

enakem

6.877 prostih delovnih mest," dodajajo.

enakem obdobju zmanjšalo število brezposelnih,

dejavnosti, se

ki

iščejo zaposlitev

v

tej

razkorak med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela povečal. Na

ZRSZ ocenjujejo, da
s

'le'

v

je

to eden izmed razlogov, zaradi katerega se

ti

delodajalci soočajo

težavami pri zagotavljanju zadostnega števila ustreznih delavcev. Temu, kot kaže,

pritrjujejo tudi delodajalci

v

zadnji raziskavi ZRSZ.

Največ težav pri iskanju bolničarjev negovalcev,
strokovnjakov za zdravstveno nego, strežnikov in
gospodinjskih pomočnic ...
Zavod namreč med delodajalci

z

10

ali

več zaposlenimi dvakrat na leto izvaja
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raziskavo Napovednik zaposlovanja, katere namen
zaposlovanja

ali

vpogled

je

kratkoročne načrte

zmanjšanja števila zaposlenih ter morebitne trenutne in predvidene

prihodnje težave pri kadrovanju. "V zadnji raziskavi

je

prav za dejavnost zdravstva in

socialnega varstva značilen najvišji delež delodajalcev,
z

v

iskanjem kadra. 61,5 % delodajalcev

prihodnosti imeli težave

z

iz

ki v

prihodnje pričakuje težave

omenjene dejavnosti predvideva, da bodo

iskanjem kadra," pravijo

v

v

Službi za zaposlovanje in analitiko

na ZRSZ.

Doslej so največ težav imeli pri iskanju bolničarjev negovalcev v
zavodih, strokovnjakov za zdravstveno nego, čistilcev, strežnikov in
gospodinjskih pomočnic, delavcev za zdravstveno in socialno
oskrbo na domu ter zdravnikov specialistov splošne medicine.
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"Niso se postarali le stanovalci, postarali so se tudi naši
zaposleni"
Da se domovi za starejše
resno soočajo

s

v

zadnjih letih

pomanjkanjem kadrov,

"predvsem na delovnih mestih do pete
stopnje izobrazbe" , opažajo tudi

v

Skupnosti socialnih zavodov Slovenije
(SSZS). Za leto 2019 so naredili
analizo uspešnosti razpisov za
posamezne poklice in ugotovili, da so
razmere zaskrbljujoče zlasti pri poklicih,
Profimedia

kot so kuhar, kjer

je

bilo uspešnih

le

malo

več kot 16 odstotkov razpisov, bolničarji negovalci, delovni terapevti, fizioterapevti in
srednje medicinske sestre. "Pri vseh teh poklicih

je

bila uspešnost razpisov manj kot 50

odstotkov," dodajajo.
Kadrovsko krizo pa po njihovih besedah občutijo tako stanovalci kot tudi zaposleni,
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so zato še dodatno obremenjeni – in to

v

dejavnosti, kjer

zaposlenimi že talo nadpovprečen. "Niso se postarali
domove

z

le

je

ki

delež invalidov med

stanovalci,

ki

prihajajo

v

vse večjimi zdravstvenimi težavami, postarali so se tudi naši zaposleni,"

pravijo na SSZS. Da bi zadostili vsem zahtevam in potrebam, pa domovi potrebujejo
približno 25 odstotkov več kadra za izvajanje zdravstvene nege ter zdravstvene
rehabilitacije in 25 odstotkov več kadra za izvajanje socialne oskrbe.

"Delodajalci s področja zdravstva in socialnega varstva že več let
opozarjajo na pomanjkanje kadra. Na ZRSZ opažamo, da v tej
dejavnosti iskalci zaposlitve vse pogosteje poudarjajo veliko
obremenitev pri delu in neugoden delovni čas ob relativno nizkem
plačilu. Z vidika obsega potreb delodajalcev v zdravstvu in
socialnem varstvu pa je še posebej zaskrbljujoče, da se več iskalcev
zaposlitve, ki so se izobraževali za delo v teh dejavnostih in imajo že
tudi ustrezne delovne izkušnje, ob prijavi pri Zavodu odloči za
iskanje zaposlitve (zaposlitveni cilj) v drugem poklicu," opozarjajo na
ZRSZ.
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Za 2021 že napovedanih 2577 novih zaposlitev
Po podatkih raziskave so sicer splošni obeti delodajalcev za prvo polovico leta 2021
pozitivni, delodajalci napovedujejo 1,3-odstotno rast števila zaposlenih in predvidevajo
približno 26 tisoč zaposlitev, največ

drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in

v

gradbeništvu.
A kot dodajajo na ZRSZ, od tega napovedujejo 2577 zaposlitev
socialno varstvo. Najbolj iskani poklici

v

dejavnosti zdravstvo in

tej dejavnosti pa so poklici za zdravstveno in

v

socialno oskrbo, poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu, strokovnjaki za
zdravstveno nego, bolničarji negovalci

v

zavodih in strokovni sodelavci za zdravstveno

nego.
In kako se na veliko povpraševanje delodajalcev odzivajo na ZRSZ? Kot pravijo,
kandidate vseskozi pripravljajo na zaposlitev

dejavnosti zdravstva in socialnega

varstva, pri čemer se ne omejujejo

le

na "zdravstvene profile", temveč skušajo motivirati

tudi iskalce drugih poklicev za delo

v

DSO. V pomoč so jim lahko programi usposabljanja

v
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v

okviru Aktivne politike zaposlovanja (npr. socialni oskrbovalec, družabnik starejših

oseb, ipd), prav tako pa DSO-jem nudijo pomoč pri iskanju delavcev, kot so kuharji,
kuhinjski pomočniki, čistilke, ipd.,

ki jih v

DSO-jih prav tako nujno potrebujejo.

PKP 6 bo vsaj začasno prinesel korenite spremembe pri
definiciji primerne zaposlitve
Brezposelne osebe sicer na ZRSZ napotijo na objavljena prosta delovna mesta na
podlagi zaposlitvenih ciljev,

ki jih

brezposelna oseba in njen svetovalec opredelita

zaposlitvenem načrtu, enako velja tudi pri napotitvi brezposelnih oseb

v

programe

javnih del, a bo PKP 6 vsaj začasno prinesel korenite spremembe pri definiciji
primerne zaposlitve. Ukrep,

ki

ga

je

v

t. i.

na tiskovni konferenci vlade predstavil minister za

delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj
zagotovitvi dodatnih kadrov delodajalcem

iz

,

je

sicer namenjen predvsem

zdravstva in socialnega varstva,

rečeno, kritično primanjkuje že dalj časa, zaradi epidemije pa

je

stanje

v

ki jih,

kot

nekaterih

enotah že skorajda nevzdržno.
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In kakšni bodo učinki sprejetega zakona? "Ocene učinkov na Zavodu ne moremo
podati, saj se na izvedbo

v

tem trenutku po sprejemu zakona šele pripravljamo,"

odgovarjajo.
Tudi napotitev preko javnih del
vedno dobrodošla

-

je

po mnenju Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

pri tem sicer ne gre za osnovno dejavnost, temveč denimo za

programe družabništva in spremljanja stanovalcev,

ki

osnovno dejavnost dopolnjujejo.

"Reševanje kadrovske krize mora nujno temeljiti na
dodatnih javnih sredstvih"
"Delo

v

domovih za starejše in posebnih zavodih za odrasle

je

odgovorno in zahtevno.

Dodatne obremenitve prinašajo še zastareli kadrovski normativi,

ki

niso sledili

spremenjenim potrebam stanovalcev, kar se slej kot prej žal pokaže tudi na zdravju
zaposlenih in zadovoljstvu
dela

v

z

delovnim okoljem," pa na vprašanje, zakaj se ljudje otepajo

socialnih zavodih, odgovorijo

v

Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Po

njihovem mnenju potrebujemo sistemske rešitve,

s

katerimi bi deficitarna delovna

mesta postala privlačnejša za iskalce zaposlitve.
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"Reševanje kadrovske krize pa mora nujno temeljiti na dodatnih javnih sredstvih, saj
mnogi starostniki in svojci
odstotkov stroškov bivanja

trenutnem sistemu,

v
v

v

katerem sami pokrijejo skoraj 70

domu, ne bi zmogli plačati višjih cen oskrbe zaradi

dodatnih zaposlitev. Prav tako pa

je

nujno, da zaposleni za svoje delo prejmejo

ustrezno plačilo, kar konkretno pomeni, da

si

nedvomno zaslužijo višje plače," še

dodajajo.

Do konca oktobra zaradi kršitev obveznosti odjavili 1250
oseb
Zavod za zaposlovanje sicer ne vodi evidence o vrsti delovnega mesta, na katerem
brezposelna oseba zavrnila zaposlitev, so pa

v

je

letošnjem letu do konca oktobra zaradi

kršitev obveznosti odjavili 1250 oseb, najpogosteje zaradi neaktivnosti pri iskanju
zaposlitve.
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Dobiček Madžarom, namesto da bi ga vložili v razvoj železnic

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

Drugi tir: S kakšnim sporazumom nam bo Madžarska lahko zagotovila ekskluzivno dobavo blaga?

Odpri galerijo
Drugi tir je še vedno predmet igric in apetitov. FOTO: Jure Eržen/Delo

Boris Šuligoj
03.12.2020 ob 06:00
03.12.2020 ob 06:12

Boris Šuligoj

30

Delo.si
Država: Slovenija

03.12.2020
Četrtek, 06:00

Kazalo

https://www.delo.si/novice/slovenija/dobicek-madza...

2/3
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Poslušajte
Čas branja: 4:15 min.
Delite

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

Zakaj je za vlado tako pomembno, da v gradnjo drugega tira po vsej sili vključi še Madžarsko, je vprašanje, na katerega javnost še ni dobila
prepričljivega pojasnila. Odgovor ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca je, da si bo Luka Koper s tem zagotovila več blagovnih tokov sosednje
države.

Minister Jernej Vrtovec: Sodelovanje z zalednimi državami je priložnost za Luko Koper. FOTO: Leon Vidic/Delo
Danes bodo predlog vlade o vstopu Madžarske v 2TDK obravnavali v komisiji za nadzor javnih financ, prihodnji teden pa v odboru za zunanjo politiko.
Kapital državnega podjetja naj bi znašal 522 milijonov evrov. Od tega bi Madžarska vložila 200 milijonov evrov, kar pomeni približno 38-odstotni delež.
Načrt kaže, da bo družba ustvarjala dobiček (prav na račun pretovorne takse v Luki in dodatne cestninske takse, ki jo plačujejo tovornjaki, tega je zdaj
skupaj za okoli 20 milijonov evrov na leto). Osnutek sporazuma med Slovenijo in Madžarsko predvideva, da na leto ne bi smeli izplačevati več kot tri
odstotke osnovnega kapitala družbe. (Zdaj torej 15,66 milijona evrov na leto.) Madžarska pa bi, po poročanju STA, dobila 2,5 odstotka od dobička na
pretovor.
Slovenija bi Madžarski ali enemu od madžarskih podjetij pomagala najeti za približno tri hektare zemljišča na območju koprskega pristanišča, za kar bi
Madžarska plačevala tržno najemnino.
Madžari bi z 200 milijoni pridobili upravljanje strateške proge.
Nekdanja premierka in bivša ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek pravi: »Državni zbor je pred kratkim sprejel proračun za prihodnji dve leti, v
katerem je še vedno takšen finančni načrt za gradnjo drugega tira, kot smo ga oblikovali v času mojega ministrovanja. Kapitala za izvedbo projekta ne
primanjkuje. Ni nam jasno, kako bo vlada prepričala banke, ki so odobrile dolgoročne kredite. Prav tako ni jasno, ali bo sprejeti slovenski poroštveni
zakon zdaj veljal tudi za madžarskega partnerja v dokapitalizirani družbi 2TDK.
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Alenka Bratuše: Madžari imajo samo en cilj. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

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

Kolikor vem in kolikor so trdili predstavniki logističnega gospodarstva, posamezno vodstvo države ne more tako vplivati na blagovne tokove, da bi take
obljube lahko sprejeli kot izvršeno dejstvo. S kakšno državno pogodbo nam bo Madžarska lahko zagotovila ekskluzivno dobavo blaga? Prav tako ne
vemo, kako bi tak posebni položaj Madžarske na tej progi sprejela podjetja iz drugih držav. Ne poznam nobene države, ki bi tako prepustila drugi državi
upravljanje železniške proge,« meni Alenka Bratušek.
»Madžari imajo samo en cilj. To je dostop do morja. Morda še razumem, zakaj jim želi to zagotoviti stranka SDS, ne morem pa razumeti, zakaj se to zdi
pomembno drugim strankam v koaliciji,« pravi nekdanja ministrica.
Najeli bi lahko tri hektare zemljišča na območju Luke.
Madžarska je za Luko Koper drugi najpomembnejši trg (na njem ustvari približno eno desetino ali dva milijona ton vsega luškega prometa), hkrati je
koprsko pristanišče najpomembnejše pristanišče tako za Madžarsko kot za Avstrijo. In to že zdaj, ne glede na to, kdo vlaga v novi tir.
V Luki Koper trdijo, da ne bi imeli prav nič proti, če bi tik ob koncesijskem območju katero koli podjetje dobilo zemljišče, ki bi ga uporabilo za blago v
pomorskem prometu. Tako že zdaj obstaja podjetje Depo Link kitajskega ladjarja Cosco, ki tik ob pristanišču zbira in polni ali prazni zabojnike, ki gredo
skozi koprsko pristanišče. Madžarske partnerje spoštujejo in ne bi imeli nič proti večjemu sodelovanju z njimi.
Vprašamo pa se lahko, zakaj je za takšno poslovno sodelovanje sploh potrebna dokapitalizacija 2TDK. Alenka Bratušek trdi, da namen 2TDK sploh ni
ustvarjanje dobička oziroma da bi ves ustvarjeni dobiček morali usmerjati v dograjevanje dvotirne proge ali obnovo druge železniške infrastrukture v
državi.
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Gradbeno dovoljenje za viseči most morda že spomladi

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

Po dolgih usklajevanjih z zavodom za gozdove je dokumentacija za 505 metrov dolg most pripravljena, čeprav svetniki o
samem mostu nikoli niso glasovali.

Odpri galerijo
Da viseči most med Grajskim in Miklavškim hribom gotovo bo, je celjski župan Bojan Šrot napovedal pred zadnjimi
lokalnimi volitvami, na katerih je dobil šesti mandat. FOTO: arhiv MOC

Špela Kuralt
03.12.2020 ob 06:00

Špela Kuralt
03.12.2020 ob 06:00
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Poslušajte
Čas branja: 4:33 min.
Delite
Celje – Vstopne točke za 505 metrov dolg viseči most oziroma turistično brv, ki jo namerava postaviti Mestna občina Celje
med Miklavškim in Grajskim hribom, so že zakoličene. Občina se z lastniki še usklajuje glede odkupov zemljišč,
dokumentacijo pa so že poslali vsem nosilcem urejanja prostora, da podajo svoje mnenje, preden začnejo pridobivati
gradbeno dovoljenje. Svetniki o visečem mostu sicer niso glasovali.
»Predstavniki občine so prišli k vsem lastnikom, da potrebujejo naša zemljišča za oskrbovalno cesto za most. Šla bo od
parkirišča pod gradom po južni strani naših zemljišč. Ceste bodo precej obremenjene, tu bodo hruške vozile. Dali so nam v
podpis, nismo pa se še dogovorili za odkup. Po gozdu, gozdna zemljišča so odkupovali že pred dvema, tremi leti, je tudi že
izmerjeno. Upam, da postavitev mostu ne bo uspela. Ne vem, ali to potrebujemo,« je dejal eden od lastnikov zemljišč, ki bi
utegnil biti eden bližnjih sosedov okoli 3,3-milijonske brvi.

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

Skriti evri za več kot pol kilometra dolg viseči most
Občina je prve načrte o visečem mostu predstavila že februarja leta 2018. Svetniki o tem niso odločali, ampak so se s
projektom le seznanili, ko jim je viseči most predstavil arhitekt Nande Korpnik. Že leta 2018 je občina začela pridobivati
prva mnenja in največja ovira pri tem je bil zavod za gozdove. Ta jim je maja 2018 odgovoril, da bi lahko imel projekt zelo
negativen vpliv na gozd in njegovo funkcijo. Posebej so opozorili, da je na Miklavškem hribu »pobočje zelo strmo in bi bila
že gradnja 1,2 metra široke poti velik poseg v prostor«.

Usklajevanja
Z visečim mostom so se spet srečali letos pred epidemijo, je pojasnil vodja celjske območne enote zavoda za
gozdove Aleksander Ratajc. »Na dveh skupnih sestankih smo investitorju predstavili omejitve pri umeščanju mostu v ta
občutljivi gozdni prostor. Gozdovi na obeh bregovih Savinje so namreč zaradi poudarjenih ekoloških funkcij opredeljeni kot
trajno varovana območja gozdov. Pri našem usklajevanju smo najprej izvedli terenske oglede idejnih poti do visečega
mostu. Temu je sledilo še kar nekaj skupnih terenskih ogledov, dogovarjanja, usklajevanj, iskanj alternativnih rešitev in
dostopnih poti … Ves čas odlično sodelujemo z zavodom za varstvo kulturne dediščine in zavodom za varstvo narave,« je
povedal. Dokumentacijo, na katero morajo dati mnenje, so dobili prejšnji teden in jo še proučujejo.
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Za projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje za viseči most je občina s podjetjem Ponting sklenila pogodbo v višini
219.600 evrov. FOTO: arhiv MOC
Iz celjske občine so sporočili, da so v novi dokumentaciji spremenili traso dostopnih poti, ki so jih uskladili z zavodom za
gozdove. Projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja pripravlja družba Ponting, občina je januarja z njo
zato sklenila pogodbo v vrednosti 219.600 evrov.

Vse pripravljeno?
Arhitekta Korpnika labilna tla Miklavškega hriba ne skrbijo. »Okoli 40.000 evrov smo namenili samo za geomehanike, s tem
so se ukvarjali vrhunski strokovnjaki. Ko bomo pridobili vsa mnenja, bomo začeli postopek pridobivanja gradbenega
dovoljenja, lahko bi ga dobili predvidoma spomladi, jeseni bi že lahko gradili.« Korpnik pravi, da zakonska podlaga za
pridobitev gradbenega dovoljenja že obstaja. Aprila 2018 je namreč mestni svet še v prejšnji sestavi, a pod istim
županom Bojanom Šrotom, sprejel obvezno razlago enega od členov več desetletij starega odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih. Po tej razlagi je na tem območju mogoča tudi gradnja »mostov in viaduktov«.

Čudolandije
Morebitnega referenduma, do katerega bi bila sicer verjetno težka pot, se Korpnik ne boji. »Želim si širše razprave, saj gre
v teh primerih za posebne, generične projekte in niti ni škoda, da postopki dolgo trajajo.«
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Brvi, čeprav bo občina plačala projektno dokumentacijo, še ni v proračunu niti v razvojnih programih občine. Prav tako ni
znano, kdo in kako bi projekt financiral. Kot so odgovorili iz občine, je možno javno-zasebno partnerstvo, evropski projekt,
tudi zasebni investitor, vse pa je še odprto.
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Šola poka po šivih, občina načrtuje rešitev

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

Pouk v mengeški osnovni šoli poteka v manjših učnih skupinah in v manjšem obsegu, kot bi po normativih lahko.

Odpri galerijo
V mengeški osnovni šoli je premalo učilnic in kabinetov, premajhni sta tudi kuhinja in jedilnica. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Bojan Rajšek
03.12.2020 ob 07:00
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Bojan Rajšek
03.12.2020 ob 07:00
Poslušajte
Čas branja: 5:02 min.
Delite

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

Mengeš – Zaradi velikega priseljevanja ljudi v mengeško občino postaja tamkajšnja osnovna šola čedalje bolj utesnjena. Vsak šolski kotiček je zaseden,
v prihodnjih letih pa se bo število učencev še povečalo. Šola se prostorsko ne more več širiti, zato nameravajo staro telovadnico podreti in zgraditi nov
objekt, v katerem bodo kuhinja in jedilnica, trije kabineti in v kleti šolski arhiv. Sedanjo knjižnico bodo preuredili v učilnico na prostem.

Število učencev v OŠ Mengeš Foto Dk Igd
Do zdaj je občina nemogoče prostorske razmere v šoli reševala z gradnjo dveh prizidkov. Oktobra pa so zaradi epidemije novega koronavirusa po
dobrem desetletju pripravljanja projekta in gradnje simbolično odprli večnamensko športno dvorano, s katero bodo učencem omogočili kakovosten pouk
športne vzgoje. Tega do zdaj v premajhni in dotrajani telovadnici ni bilo mogoče v celoti izvajati.

Več prostora na arheološki dediščini
»Naša šola je s skoraj 900 učenci med največjimi v državi, zato smo se lotili še zadnje faze prostorske preureditve. Načrtujemo tudi prestavitev
obstoječe, premajhne in nefunkcionalne knjižnice v šolsko avlo, ki bo tako postala osrednji prostor šole,« je povedal direktor občinske uprave Urban
Kolar. Naložba bo stala 3,9 milijona evrov, plačali jo bodo iz občinskega proračuna in z najemom dolgoročnega bančnega posojila. Nekaj evropskega
denarja pričakujejo tudi iz ukrepov za pomoč gospodarstvu zaradi epidemije in od Eko sklada. Gradbeno dovoljenje nameravajo pridobiti v drugi polovici
prihodnjega leta, ko naj bi se gradnja tudi začela. Načrtovana naložba bo zadnja v nizu dozidav in prizidav pri reševanju prostorske problematike, saj
nadaljnji gradbeni posegi na tem območju prostorsko niso več mogoči, je povedal Kolar. Idejno zasnovo projekta so pred kratkim predstavili že tudi
svetu šole in svetu staršev.
Naložba v prostorsko preureditev bo stala 3,9 milijona evrov.
V tem šolskem letu bo v 37 oddelkih 886 učencev.
Občina Mengeš za prihodnje leto napoveduje začetek gradnje šolskega objekta.
Leta 2015 je v občini živelo 7650 ljudi, po zadnjih statističnih podatkih jih že skoraj 8300. Ker je stara šolska telovadnica zgrajena na arheološkem
najdišču, bo treba območje prekopati dober meter globoko. Na občini so prepričani, da to gradnje ne bo ustavilo oziroma zamaknilo časovnice izvedbe.
Na vprašanje Dela, kako komentirajo, da šolskemu ministrstvu že vse od leta 2011 ni uspelo izvesti javnega razpisa za investicije v vrtce in osnovne
šole, je Kolar odgovoril: »Investicije v vrtce in osnovne šole so v pristojnosti občin, ne države. Res pa je, da država predpisuje vedno nove in nove
normative in standarde, posledica tega pa je veliko finančno breme za investitorje, torej za občine«.
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Prostorska katastrofa

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

Po besedah ravnatelja mengeške osnovne šole Milana Burkeljce je v tem šolskem letu pouk v 37 oddelkih 886 učenk in učencev oziroma 303 učenci
več kakor pred desetletjem. Zaradi pomanjkanja učilnic pouk poteka v manjših učnih skupinah in v manjšem obsegu, kot bi po normativih lahko. »Vsi
prostori na šoli so zasedeni, nobene rezerve nimamo več. V prihodnjih letih se bo število učencev še povečalo,« pravi Burkeljca. O razsežnosti
prostorske stiske je zgovoren podatek, da so učilnice za pouk naravoslovja normativno premajhne, zato tudi niso opremljene kot specializirane učilnice
za ta program. Kakovost programov s tega področja je zato gotovo nižja, kot bi lahko bila v drugačnih pogojih, pravi Burkeljca.

Po končani epidemiji bo pouk športne vzgoje po desetletju načrtovanja projekta in gradnje objekta vendarle potekal v novi športni dvorani. FOTO: Bojan
Rajšek/Delo
Tudi šolska kuhinja in jedilnica, ki sta bili projektirani za pripravo dvesto kosil, v tem šolskem letu pokata po šivih, saj je za učence treba pripraviti 620
kosil. Šolska knjižnica bi morala biti glede na število knjižničnega gradiva najmanj še enkrat tako velika, garderobe za učence so premajhne,
prenatrpane, med omaricami je premalo prostora in za povrhu je prostor nepregleden. Premajhni in neustrezni so tudi prostori za tehnično osebje. Kljub
vsem prostorskim težavam pouk poteka v šolski zgradbi in ne v dislociranih najemnih prostorih. Vodstvo šole tudi ni zaprosilo šolskega ministrstva za
višji normativ v razredih, razen za program podaljšanega bivanja in jutranjega varstva, za kar pa so pridobili soglasje ministrstva.
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V Krškem bodo čez Savo zgradili most za pešce
Občina Krško je v teh dneh prejela gradbeno dovoljenje za postavitev mostu za pešce prek Save v Krškem. Vrednost
naložbe je približno 2,4 milijona evrov, gradnja pa naj bi se začela v drugi polovici prihodnjega leta ter končala v približno
letu dni.
Gre za 109-metrski most prek Save z jekleno ločno konstrukcijo z obešeno povozno oz. pohodno konstrukcijo.
Razpis za izbor izvajalca bo občina objavila v prvi polovici prihodnjega leta.
Projekt so zasnovali v okviru priprave državnega prostorskega načrta za gradnjo nižjevodne hidroelektrarne Brežice.
Idejni projekt so izdelali leta 2011, krški svetniki pa so julija potrdili investicijski program. Kmalu naj bi končali tudi
projektno dokumentacijo, so še sporočili s krške občine.

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

Novi most za pešce bo četrti most v Krškem in bo stari del tesneje povezal z videmskim delom tega posavskega mesta.
V Krškem sicer stojijo stari osrednji savski most, most, ki so ga zgradili ob gradnji hidroelektrarne Krško, ter februarja lani
odprti most, zgrajen ob gradnji mestne obvoznice.
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Novembra rahla rast števila brezposelnih
(dopolnjeno)
Ob koncu novembra je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje registriranih 84.139 brezposelnih, kar je 0,6 odstotka več kot
oktobra in 16,2 odstotka več kot novembra lani. V 11 mesecih skupaj je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 84.795
brezposelnih oseb, kar je 14,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani.
Na novo se je novembra, ko je v državi zaradi jesenskega vala epidemije covida-19 prišlo do vnovične delne zaustavitve
javnega življenja, na zavodu prijavilo 7356 brezposelnih oseb, kar je 17,6 odstotka manj kot oktobra in 21,9 odstotka več
kot novembra lani.
Med novoprijavljenimi je bilo 706 iskalcev prve zaposlitve, 3225 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 50
brezposelnih zaradi stečajev in 2383 presežnih delavcev. Glede na oktober se je število iskalcev prve zaposlitve v
evidenci brezposelnih znižalo za 79,2 odstotka, število brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas se je zvišalo za
10,2 odstotka, prijav v evidenco zaradi stečajev je bilo več za 25 odstotkov, število brezposelnih presežnih delavcev pa je
naraslo za 59,2 odstotka.
Novembra se je brezposelnost v primerjavi s predhodnim mesecem zmanjšala v šestih območnih službah zavoda.
Največje znižanje je bilo v območni službi Novo mesto (-2,1 odstotka), sledijo Velenje (-1,9 odstotka), Celje (-0,4
odstotka), Kranj (-0,3 odstotka), Nova Gorica (-0,2 odstotka) in Ljubljana (-0,1 odstotka). Rast je bila največja v območni
službi Koper (+šest odstotkov), sledijo Ptuj (+2,7 odstotka), Murska Sobota (+dva odstotka), Maribor (+1,5 odstotka) in
Sevnica (+0,4 odstotka). V Trbovljah je brezposelnost ostala enaka oktobrski.

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

V primerjavi z lanskim novembrom je bilo za 194,6 odstotka več novoprijavljenih presežnih delavcev in za 3,2 odstotka
več prijav brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas. Prijav v evidenco brezposelnih zaradi stečajev je bilo za 58,7
odstotka manj, 9,6 odstotka nižje je bilo število iskalcev prve zaposlitve.
Iz evidence brezposelnih se je po podatkih zavoda odjavilo 6871 oseb, od katerih se jih je zaposlilo oz. samozaposlilo
4587, kar je 28,7 odstotka manj kot oktobra in 16,7 odstotka več kot novembra 2019.
Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo po pojasnilih zavoda največ delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih,
prodajalcev, tajnikov, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov v
uradih, hotelih in drugih ustanovah, komercialnih zastopnikov za prodajo ter voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih
dostavnih vozil.
Delodajalci, med katerimi je bilo največ tistih s področja predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, zdravstva in socialnega
varstva ter drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, so novembra zavodu sporočili 8111 prostih delovnih mest, kar je
18,6 odstotka manj kot oktobra in 23,9 odstotka manj kot novembra lani.
Medletno je bila registrirana brezposelnost nižja le v Murski Soboti (-1,8 odstotka), v ostalih območnih službah zavoda pa
je bila novembra registrirana brezposelnost večja kot pred letom dni. Izstopajo območne službe Kranj, v kateri je bilo za
29,5 odstotka več brezposelnih, Koper (+29,1 odstotka) in Ptuj (+28,3 odstotka).
V enajstih letošnjih mesecih skupaj se je na zavodu prijavilo 90.509 brezposelnih oseb, kar je 35,3 odstotka več kot lani v
tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas. Takih je bilo 41.968. Prijavilo se je še
9189 iskalcev prve zaposlitve in 25.422 presežnih delavcev in stečajnikov. V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je
na zavodu prijavilo za 0,7 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve, brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas se je
prijavilo za 15,5 odstotka več, presežnih delavcev in stečajnikov pa za 165,5 odstotka več.
Iz evidence se je odjavilo skupaj 81.662 brezposelnih oseb, od teh 61.491 zaradi zaposlitve, kar je 15,9 odstotka več kot
v primerljivem obdobju lani. Prostih delovnih mest, ki so jih na zavodu prejeli v enajstih mesecih, je bilo 107.802, kar je
22,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.
Zavod za zaposlovanje je danes postregel še z najnovejšo informacijo o stopnji registrirane brezposelnosti. Po zadnjih
razpoložljivih podatkih statističnega urada je bilo v Sloveniji septembra 887.205 delovno aktivnih prebivalcev, kar je bilo
za 0,5 odstotne točke manj kot avgusta in za 1,4 odstotne točke več kot septembra lani.
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Stopnja registrirane brezposelnosti je bila glede na septembrske podatke o registriranih brezposelnih pri 8,6 odstotka, kar
je bilo za 0,5 odstotne točke manj kot avgusta in za 1,4 odstotne točke več kot septembra lani. Stopnja pri moških je bila
7,9 odstotka, pri ženskah pa 9,5 odstotka.
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Gradnja prometnih predorov
TV SLO 1, 03.12.2020, UGRIZNIMO ZNANOST, 17:28
RENATA DACINGER (voditeljica)
Lepo pozdravljeni! V preteklosti so prometne povezave prilagajali naravi. Poti so se vile gor in dol, levo in desno. Danes
gradimo predore. Tako površina ostane nespremenjena in jo lahko uporabljamo za druge, koristnejše namene. Najdaljši
cestni predor na svetu je na Norveškem. Predor Laerdal je dolg 24,5 kilometra in povezuje Oslo in Bergen. Najdaljši
železniški predor je v Švici, bazni predor Gotthard je dolg 57 kilometrov in poteka pod švicarskimi Alpami, ponekod celo
2.400 metrov pod površjem. Predor Karavanke, ki so ga zgradili pred 30. leti pa je še vedno najdaljši slovenski predor.
Celotna dolžina predora je 8 kilometrov in 19 m, od tega tri kilometre in 750 m poteka po Sloveniji. Bolj kot po dolžini pa
slovenski predori v svetu odmevajo po svoji zahtevnosti. Nekateri so namreč zgrajeni v geološko zelo zahtevnih
razmerah. Preden pa za vrtamo v katerokoli hribino, moramo dobro preučiti teren.
(prispevek, 17:29)
ANJA ČUČEK (novinarka)
Na območju, kjer bo potekal predor raziskovalci najprej iščejo odprte dele, kjer lahko s prostim očesom vidijo plastovitost
kamnin, razpoke, prelome in druge posebnosti. Tako dobijo prve podatke o geološki zgradbi hribine in o morebitnih
predelil, ki bodo zahtevali več pozornosti pri projektiranju. Do informacij skritih v globini se dokopljejo z vrtinami. Iz njih
izvlečejo jedra kamni, te pa nato analizirajo v laboratoriju.
JULIJA FUX, pooblaščena inženirka (IRGO - Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje)
Potem so pa še posredne preiskave, to so pa razne preiskave v vrtinah, kamor se spušča s sondo in se beleži določene
podatke. Lahko je to recimo georadar, kjer se predvsem v karbonatih išče kakšna zakrasela območja. Lahko so to
hidrogeološke preiskave kjer se beleži, ne vem, izdatnost vode v hribini ali pa prepustnost kamnine recimo.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ANJA ČUČEK (novinarka)
V laboratoriju na kamninah in zemljinah preverjajo predvsem njihove trdnostne in deformabilnostne lastnosti. To
preizkušajo tako, da jih obremenijo do porušitve.
JOŽE ŽARN (IRGO - Inštitut za rudarstvo, geotehologijo in okolje)
Vzorce pripravimo na približno takšne dimenzije in jih obremenimo potem v vertikalni smeri. Obstaja pa še en drug
preizkus, ki mu pravimo pa triosni tlačni preizkus. Pri tem preizkusu pa obremenimo vzorec v vseh treh smereh in s tem
napovemo lahko torej, kako se bo ta material obnašal pa v tako imenovanem triosnem napetostnem stanju, v katerem je
izpostavljen tudi v naravi.
ANJA ČUČEK (novinarka)
Rezultate terenskih in laboratorijskih raziskav združijo v geološki geomehanski model, s katerim kamnine z enakimi
lastnostmi združijo v hribinske tipe, za njih pa predvidijo obnašanje ob izkopu predora. V model vpišejo tudi odpornost
kamine proti abrazivnosti in morebiten pojav plinov, vode ter mineralov. Dvodimenzionalni geološko geomehanski model
pa nato z uporabo modernejših tehnologij preslikajo v tridimenzionalno predstavnost.
ERAZEM DOLŽAN (IRGO - Inštitut za rudarstvo, geotehologijo in okolje)
Uporabimo osnovne podatke iz tega, jih kombiniramo s podatki iz vrtin in pa s podatki iz terena, se pravi z geološko
karto. Na podlagi tega naredimo 3D geološke ploskve, ki predstavljajo meje med posameznimi litološkimi enotami, nato
pa lahko iz tega zgradimo 3D volumne, ki predstavljajo posamezne litološke enote in te kombiniramo s 3D modelom
predora, in to nam nekako da popolno geološko zgradbo vzdolž celotnega predora.
ANJA ČUČEK (novinarka)
Gradnja šentviškega predora velja za eno najbolj zahtevnih gradenj predorov v srednji Evropi v zadnjih 20. letih. V tunelu
se dve predorski cevi združita v eno in tam nastane izjemno velik podzemni prostor, ki v širino oziroma premeru meri kar
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25 metrov in to v izjemno slabih geoloških pogojih. In tudi zato Šentviški predor velja za izjemen tehnični dosežek. Za
njegovo gradnjo omenjene raziskave niso zadoščale. V osi bodočega predora so morali skopati raziskovalni rov, v
katerem so preučevali zgradbo krivinske mase, merili pomike predorske obloge in opravili še številne geotehnične
preiskave. S povratnimi numerični analizami so nato ugotovili, kako bo začrtani objekt mogoče zgraditi.
Dr. JURE KLOPČIČ (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL)
Da bi ta naš podzemni laboratorij izkoristil v celoti, smo med gradnjo glavnega predora v njem merili pomike pred čelom
predora. Po takratnih podatkih se je takšen eksperiment naredil prvič na svetu, Na ta način smo ugotovili, kakšen delež
deformacij se zgodi pred čelom predora, v primerjavi z informacijami, ki se zgodijo po izkopu predora.
ANJA ČUČEK (novinarka)
Čeprav so tudi pred gradnjo Šentviškega predora opravili kemijske analize podzemne vode, so šele pozneje ugotovili, da
je količina sulfatov tako velika, da lahko poškoduje oblogo betona. K sreči so med gradnjo predora pod vrtninami odkrili
rjavo oborilo.
Dr. JURE KLOPČIČ (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL)
Na podlagi izkušenj starejših kolegov smo ugotovili, da je vzrok temu sulfatna korozija betona, ki jo povzročajo mali piritki,
ki se raztapljajo v vodi v prisotnosti kisika in povzročajo razpad cementa. Na podlagi tega se je preprojektirala celotno
notranja obloga in izvedla kot armirana obloga, in v primerjavi z ostalimi predori, kjer se je do takrat izvajala nearmirana
obloga.
ANJA ČUČEK (novinarka)
Danes se tem parametrom posveča še več pozornosti.
(studio, 17:33)
RENATA DACINGER (voditeljica)
Dr. Vojkan Jovičič, lepo pozdravljeni.
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Dr. VOJKAN JOVIČIĆ (IRGO - Inštitut za rudarstvo, geotehologijo in okolje)
Dober dan.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Zdaj, najdaljše predore na svetu gradimo s tako imenovanimi TBM-ji, gromozanskimi vrtalniki. Kako pravzaprav poteka
izkop predora s takim strojem?
Dr. VOJKAN JOVIČIĆ (IRGO - Inštitut za rudarstvo, geotehologijo in okolje)
Ja, TBM v angleškem jeziku pomeni tunnel boring machines, kar dejansko pomeni vrtalni stroj. Takšni stroji imajo
približno vrtalni glavo, ki je tukaj zelene barve, ki je velikosti 10 do 15 metrov, torej kot ena velika petnadnadstropnica.
Torej, ta vitalni del vrta, potem pa tukaj zgoraj in spodaj imamo en ščit in za vrtalnim delom pa se nahaja že del, ki
montira sekundarno oblogo oziroma končno obliko predora.
RENATA DACINGER (voditeljica)
No, pri nas smo tak TBM stroj uporabili pri gradnji dveh tlačnih predorov hidroelektrarne Plave 2 in Doblar 2. Skupna
dolžina je bila 9,9 km. Zdaj, za katere predore pa je pravzaprav tak stroj najbolj primeren?
Dr. VOJKAN JOVIČIĆ (IRGO - Inštitut za rudarstvo, geotehologijo in okolje)
TBM je stroj, ki je primeren za praktično vse materiale, od zemljin, preko kamnin, tudi ga veliko uporabljamo v urbanem
okolju, tudi v primeru cestnih predorov, ki so pod velikimi globinami. S tem, da so primerni res za zelo dolge predore.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Zakaj?
Dr. VOJKAN JOVIČIĆ (IRGO - Inštitut za rudarstvo, geotehologijo in okolje)
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To je zaradi tega, ker so njihovi zakonski stroški zelo veliki. Sam stroj stane par milijonov evrov, za začetek, potem pa on
uporablja ogromno električne energije, recimo kot eno naselje, ki ima 10.000 prebivalcev. Potem pa ga je potrebno tudi
montirat na zelo velikem prostoru, kar je približno dolžine 100 metrov. Druge stvari, ki so vezane na tovrstno gradnjo
predora je, da imajo zelo velike integrirane rizike. To pomeni, da če kamnina stisne stroj ali pa če izgubi usmeritev, zaradi
kakšnih ovir, ali pa če pride v kakšen kraški pojav, potem pa se zagozdi in ga je zelo težko potem premikati naprej ali
nazaj. V tem primeru ga moramo reševati, kar pomeni da, moramo narediti obvozni predor ali se spuščamo gor z jaškom
do njega, da bi ga potem na novo usposobili.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Sicer pa so naši predori povečini zgrajeni s tako imenovano klasično izkopno metodo. Ta je primerna za tiste hribine, ki
so nekoliko nestabilne in tiste, katerih geološka struktura se vzdolž samega predora spreminja. Zdaj, dela pa pravzaprav
potekajo pod točno določenem zaporedju. Začne se z gradnjo zgornjega dela predora, tako imenovane kalote.
Dr. VOJKAN JOVIČIĆ (IRGO - Inštitut za rudarstvo, geotehologijo in okolje)
Tako je. Sam prečni prerez predora je razdeljen na tri celote, In sicer zgornjo kaloto, stopnico in talnih obok. V vzdolžnem
profilu to vidimo tukajle. In seveda izkop vsakega dela poteka po določeni sekvenci, ki je tukaj oštevilčena. Pri izkopu
zgornjega dela, takoj zatem vgradimo oblogo brizganega betona in dodamo še sidra. Ta sidra imajo dvojno vlogo, in sicer
da integrirajo oblogo s hribino in na en način ji tudi pomagajo, da ona prevzamete te natezne napetosti, ki so nastale
zaradi samega izkopa odprtine. Nadaljujemo naprej po istem ključu, torej stopnica, vgradimo brizgan beton in potem tudi
sidra. Na ta način s talnim obokom zaključimo ta nosilni prstan. Ta nosilni prstan se dejansko prenaša tudi nadel hribine,
ki smo jo z našim principom izkopa dejansko povabili k sodelovanju. Tako, da ona prevzame toliko obremenitev, kolikor
je njena nosilnost, ne pa več.
RENATA DACINGER (voditeljica)
In to je pravzaprav verjetno tisto, zaradi česar je ta metoda tako zelo uspešna in se tako pogosto uporablja?
Dr. VOJKAN JOVIČIĆ (IRGO - Inštitut za rudarstvo, geotehologijo in okolje)
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Tako je. Ekonomski učinek je v tem primeru večji, kot pri drugih metodah, zato ker izkoristimo od narave to vse, kar ona
nam lahko ponudi v tem primeru.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Kdaj pa pravzaprav vgradite hidroizolacijo in kdaj dobi predor končno podobo, ki jo vidimo, ko se peljemo skozi njega?
Dr. VOJKAN JOVIČIĆ (IRGO - Inštitut za rudarstvo, geotehologijo in okolje)
Tako je. To je šele na koncu, ko prebijemo cel predor in ga dovedemo v stanje ravnovesja. Takrat lahko vgradimo
hidroizolacijo in tudi sekundarno oblogo. Ta sekundarna obloga, ki jo vidimo pri vožnji čez predor, je dejansko samo
fasada, ki mu da to končno, končno obliko.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Ja in tako so pred 30. leti zgradili tudi avtocestni predor Karavanke, ki je naš najdaljši cestni predor in še edini enocevni
predor na slovenskem avtocestnem omrežju. 28. maja 1989 so vrtalci iz Slovenije in Avstrije predrli še zadnjo steno med
avstrijskim in slovenskim delom predora pod Karavankami in se srečali na državni meji. Drugo cev karavanškega predora
so Avstrijci začeli graditi avgusta 2018 in so do danes skopali že več kot tri kilometre. Dve leti pozneje smo v precej
slabših geoloških razmerah začeli kopati tudi na slovenski strani. Gradnjo vhodne cevi predora na slovenski strani smo
obiskali 78. delovni dan.
(prispevek, 17:39)
ANJA ČUČEK (novinarka)
Gradnja slovenskega dela druge cevi predora Karavanke je razdeljena na pet odsekov. Prvi odsek je dolg 287 metrov in
je eden težjih za izkopavanje. Vse poteka v ledeniški moreni, ki je kot močno zbit pesek in grušč, skoraj popolnoma
nevezljiva hribina.
EDVARD KASTELIC, pooblaščen inženir (predstavnik Cengiza)
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Celoten odsek, od začetka pa do teh 130 metrov se gradi pod tako imenovanim cevnim ščitom. To so cevi 214
milimetrov, zavrta se 32 cevi in pod temi devetimi metri se potem koplje šestmetrski odsek. Kar pomeni, da je tri metre
nekega varovalnega preklopa. V tem trenutku se stopnica približuje kaloti.
ANJA ČUČEK (novinarka)
Gradnja predora poteka po novi avstrijski metodi. V prvem odseku je zaradi slabih geoloških razmer razdalja med kaloto
in zaključkom talnega oboka le 30 metrov, dnevni napredek pa dober meter izkopa. Pozneje, ko bodo kopali v boljših
stabilnejših geoloških razmerah, bo delo lažje in hitrejše. Z uporabo razstreliva za izkop bodo razdalja med kaloto in
talnim obokom povečali na 120 metrov, dnevni napredek bo tri metre izkopa.
EDVARD KASTELIC, pooblaščen inženir (predstavnik Cengiza)
Primarna podgradnja sestoji iz dveh slojev armaturnih mrež, brizganega betona in teh sider. To se podporni elementi, ki v
bistvu držijo ta hrib, iz katerega smo pač 100 kvadratov zemljine odvzeli, da ta hrib še naprej stoji.
ANJA ČUČEK (novinarka)
Na primarno podgradnjo bodo nanesli pet centimetrov finega brizganega betona, geotekstil, PVC, hidroizolacijo in nato še
notranjo obloga predora, ki jo vidimo, ko se peljemo skozi predor.
EDVARD KASTELIC, pooblaščen inženir (predstavnik Cengiza)
V tej višini, kjer je zdaj nekako moja čelada pride nivo vozišča. Izkopna višina primarne podgradnje je nekako 11,5
metrov, kasneje, ko je zabetoniran tunel, ko je sekundarna obloga sklenjena, je pa ta višina malo pod sedmimi metri.
ANJA ČUČEK (novinarka)
Vsak poseg v naravo povzroča določene spremembe, zato ves čas gradnje druge cevi izvajajo različne meritve, s
katerimi preverja, kakšen vpliv ima gradnja predora na okolico. Rezultate teh meritev pa primerjajo tudi z rezultati ničtih
raziskav, ki so jih opravili pred posegom v naravo.
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Dr. VLADIMIR VUKADIN, pooblaščeni inženir (IRGO - Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje)
Tukaj spodaj pod nami se nahaja delovišče, predorska cev se nahaja tamle levo in se, bi rekel, okopava noter v hrib za
nami. V okviru tega izkopa se izvaja tudi geološka in geotehnična spremljava izkopa predora.
ANJA ČUČEK (novinarka)
Z merskimi sidri na portalu spremljaJO, koliko se je hrib premaknil proti izkopu predora zaradi izkopane zemljine. S
spremljanjem naraščanja sil v sidrih ocenjujejo, koliko napetosti se je sprožilo v zaledju.
Dr. VLADIMIR VUKADIN, pooblaščeni inženir (IRGO - Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje)
Kar se teh sider tiče smo ugotovili, da so sidrne sile narasle za približno 50 KiloNewtonov, to je 10 procentov, ali po
domače pet ton na štiri kvadrate je, bi rekel, prispevek te sile na sam portal.
ANJA ČUČEK (novinarka)
Pomike celotne hribine po globini merijo z inklinometri, v zaledju okopa v vrtino vgrajenimi plastičnimi cevmi. Pobočje se
zaradi izkopa pomika proti predoru, skupaj z njim pa se premikajo tudi inklinometri. Velikosti teh pomikov znašajo od pet
milimetrov do enega centimetra. Z geodetskim točkami na pobočju nad predorom pa so izmerili posedanje pobočja tudi
za pet centimetrov. Vendar so ti posedki večinoma manjši od enega centimetra.
Dr. VLADIMIR VUKADIN, pooblaščeni inženir (IRGO - Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje)
V skladu s pričakovanjem so največje deformacije neposredno nad predorom, levo in desno pa te deformacije padajo. In
rumeno območje predstavljajo cone, kjer so te deformacije, bom rekel, tako majhne, da so pod nivojem merske napake
oziroma jih ni.
ANJA ČUČEK (novinarka)
Meritve izvajajo tudi v predoru. S Konvergenčnimi profili spremljajo krčenje predora, kar pove ali so bili vgrajeni podporni
ukrepi primerni in pravočasni.
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Dr. VLADIMIR VUKADIN, pooblaščeni inženir (IRGO - Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje)
Večinoma so pa pomiki manjši od dveh, treh centimetrov in so znotraj tistega kar smo pričakovali in odkrili pred tem.
ANJA ČUČEK (novinarka)
Gradnja predora za zdaj poteka po pričakovanjih in brez kakršnega koli vpliva na obstoječo cev. Z vstopom v druge
geološke plasti, pa bodo začeli spremljati tudi potencialni vdor podzemne vode in metana, da bi pravočasno prilagodili
ukrepe.
(studio, 17:43)
RENATA DACINGER (voditeljica)
Gradnja predorov je eden najnevarnejših človeških posegov v okolje. V preteklosti je zahtevala tudi smrtne žrtve. Pri
gradnji prve cevi Karavank so se delavci spoprijemali z zemeljskimi pritiski, metanom in vdorom podzemskih voda.
Gradnja druge cevi Karavank naj bi bila lažja, saj teren že zelo dobro poznamo. Marko Žibert, lepo pozdravljeni.
MARKO ŽIBERT, pooblaščeni inženir (Elea iC)
Dober dan.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Delavci pričakujejo pri 900. metrih v globino predora metan. Meritve bodo začeli izvajati že nekoliko prej. Kako se ukrepa
v primerih, ko se pojavi metan?
Unknown speaker 26

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

No, tukaj imamo v bistvu dva sistema. Se pravi, eden je ta - prezračevanje, s katerim zmanjšujemo koncentracijo, in drugi
sistem je v bistvu napredna metanometrija, s katerim v bistvu merimo to koncentracijo. Poleg tega pa v bistvu imamo še
avtomatski sistem izklopa električne energije in pa vseh motorjev na notranje izgorevanje in še nato nadgradnjo, je
naročnik si zamisli da, ne bo gradil prečnih rovov, da bi ogrožal obstoječo cev, temveč je v bistvu, bo te rove gradil šele
kasneje, ko bo izven nevarnosti v bistvu metana.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Pri gradnji prve cevi karavanškega predora je bila ena izmed težje rešljivih problemov voda, kar nekajkrat je vdrla v sam
predor.
MARKO ŽIBERT, pooblaščeni inženir (Elea iC)
Ja, tak najbolj znameniti primer je bil ta na 3.000 metrih, kjer dejansko v bistvu so pričakovali vodo, vendar je v bistvu jim
zagodla tehnologija in se je tisti drobirski tok, se je zabil v drenažno cev in z naslednjim razstreljevanjem so v bistvu dobili
v predor 4.000 kubikov vode in s tem tudi v bistvu kompletno opremo, naprave, je odneslo vsaj nekaj deset metrov
vstran.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Kako se lahko pravzaprav zaščitimo pred takim vdorom vode?
MARKO ŽIBERT, pooblaščeni inženir (Elea iC)
Seveda s preventivnimi ukrepi. Sodobna tehnologija omogoča bistveno boljše preventivne ukrepe, v smislu drenažnih
vrtin, poleg tega imamo pa v bistvu vzporedno deset, nekaj deset metrov vstran obstoječo cev, ki deluje kot neka
drenažna cev in tudi v tej cevi dejansko izvajamo hidrogeološko monitoring, tako količinsko, kot merjenje tlakov.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Zdaj, eden izmed razlogov, zakaj moramo zgraditi drugo cev, drugo cev karavanškega predora je tudi v tem, da
zagotovimo varnost, večjo varnost. Evropska direktiva zahteva namreč, da je v predoru na vsakih 250 do 500 metrov
prostor za umik. Zdaj, lahko rečemo, da se nesreče v predorih dogajajo redkeje, ko pa se zgodijo, so posledice hujše.
Udeleženih je več avtomobilov, več ljudi. Kako zdaj zagotoviti varnost v predoru?
MARKO ŽIBERT, pooblaščeni inženir (Elea iC)
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Ja, predore poleg tega, da je zahteven gradbeni objekt, je dejansko neka naprava, ki primarno oziroma visoko na
prioritetni lestvici ima v bistvu varnost. In je dimenzionirana dejansko na to, da zagotavlja varen potek prometa. Tukaj so
v bistvu aktivnim in pasivni ukrepi. Pasivni ukrepi so ti omenjeni prečniki na vsakih 250 do 500 metrov. Aktivni ukrepi so
pa predvsem prezračevanje, potem hidrantno omrežje, video nadzor in drugi samodejni sistemi za zaznavo v predoru.
Zdaj, sami, sami scenariji, ne, če govorimo o njih, je v bistvu tako. Osebni promet ni tisti, ki bi bil merodajen, dejansko sta
tukaj dva večja scenarija. In sicer to je avtobus s 50. potniki, ki jih je potrebno varno odvesti iz predora, in pa cisterna, na
primer nekega nevarnega tovora, ki lahko povzroči požar do 100 megavatov, katerega dim je potrebno odvesti s
prezračevanjem.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Najlepša hvala za pogovor.
MARKO ŽIBERT, pooblaščeni inženir (Elea iC)
Hvala vam. Nasvidenje.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Ja, gradnja druge cevi Karavank je bila tudi pilotni projekt za uporabo digitalnega informacijskega orodja BIM. S tem
orodjem so pred kratkim projektirali tudi celotno 25 kilometrov dolgo traso železnice drugi tir Divača - Koper, ki zdaj čaka
na izvajalca.
(prispevek, 17:47)
ANJA ČUČEK (novinarka)
Modeliranje z digitalnim informacijskim orodjem BIM je tridimenzionalna izdelava projekta v digitalni obliki, z vsemi
lastnostmi posameznega dela projekta in podrobnostmi o njegovi gradnji. Vsak element v modelu se vnesel v
klasifikacijske in lokacijske informacije ter njegove lastnosti. Te informacije nato povežejo s popisom del in stroški,
modele same pa z risbami.

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

JURE ČESNIK (Elea iC)
Tukaj imamo dva primera. Prvi je na desni strani so Karavanke druga cev in pa na levi strani je sydneyjsko cestno
vozlišče pod zemljo. In, če gremo na Karavanke recimo, lahko pogledamo, da imamo nabranih več modelov, ki jih je več
projektantov izdelalo, in če znotraj teh modelov kliknem na en element, imamo tudi dodatne informacije za vsak element.
Notranja obloga predora, to je tisto kar dejansko vidimo, ko se vozimo skozi dvor. In, če kliknemo recimo na obok
betonski, vidimo so zraven dodane vse možne informacije o tem, kakšen material je, kakšni točno so betoni, kakšni
dodatki so noter, kakšno armaturo vsebuje. In potem tudi raznorazne druge informacije, kot so oplesk in tako naprej. Pri
sydneyjskem vozlišču je bila pa zadeva malo bolj kompleksna. Nismo samo modelirali, ampak smo tudi optimizirali
celotni proces gradnje, koliko skupin bo tam in na koncu koncev tudi koliko stroškov bo. In to je bilo nekako vse
prenešeno v BIM model oziroma ta 3D model, ki se je dopolnil s časovnimi informacijami, z materialnimi informacijami in
tudi z informacijami o delovnih skupinah.
ANJA ČUČEK (novinarka)
Projektanti so še pred desetimi leti lahko le na grobo ocenjevali dela in stroške, danes pa jim uspe z uporabo digitalnih
orodij v precej krajšem času predvideti točno količino materiala, časovni napredek gradnje in njen strošek. Z digitalnimi
orodji zmanjšujejo možnosti pojava nepredvidenih dogodkov ali stroškov, zato je gradnja bolj transparentna in pregledna,
nadzor nad porabo denarja pa boljši.
(studio, 17:49)
RENATA DACINGER (voditeljica)
Velika mesta imajo dele železniškega in cestnega prometa pod zemljo. Kako realno pa je pričakovati, da bi cestni ali
železniški promet poteka tudi pod Ljubljano ali Mariborom. Zdaj, za obe mesti že imate narejene študije, kaj so pokazale?
Dr. VOJKAN JOVIČIĆ (IRGO - Inštitut za rudarstvo, geotehologijo in okolje)
Dve študije so bile narejene. Ena je obravnavala medmestni in mestni promet, tam bilo predvideno približno 35
kilometrov predorov.
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RENATA DACINGER (voditeljica)
Kako bi zgradili te predore? Kako dolgo bi trajalo? Kako zahtevna bi bila gradnja? Takole je, Ljubljansko barje je izjemno
zahteven teren in tukaj bi prišel v poštev TBM stroj, ki lahko kompenzira te tlake, posebej zaradi tega, kar v enem delu
imamo zelo visoko podtalnico, ne. Na severovzhodnem delu Ljubljane pa so savski prodi, ki so nekoliko bolj enostaven
material v tem smislu, ampak tam imamo tudi zelo pomembna vodna zajetja in v tem smislu je to, v okoljevarstvenem
smislu nekoliko bolj zahtevno.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Kako dolgo bi trajala taka gradnja?
Dr. VOJKAN JOVIČIĆ (IRGO - Inštitut za rudarstvo, geotehologijo in okolje)
Ja, taka, za takšne dolžine predorov, govorimo desetletja.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Kaj pa Maribor?
Dr. VOJKAN JOVIČIĆ (IRGO - Inštitut za rudarstvo, geotehologijo in okolje)
Sam predor bi bil dejansko pod mestnim jedrom, od Gosposvetske ceste do Titove in tam nekje bi bil dolg 980 metrov.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Bi bila to zahtevna gradnja?
Dr. VOJKAN JOVIČIĆ (IRGO - Inštitut za rudarstvo, geotehologijo in okolje)

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

Tam so pa dravski prodi, to je en material, ki ga lahko izboljšamo z metodo, ki se imenuje Jet-grouting. To pomeni, da mu
dodamo cement in od njega naredimo eno vrsto betona. In to bi potem bilo izvedljivo na ta način, da ga umestimo
pravilno v prostor. Točno poznamo nivo, na katerem se nahaja podtalnica, ki je tudi zavarovana. Torej, lahko bi gradili
nad njo in to nam tudi vseeno ponuja dovolj prostora, da bi zaščitili objekte, ki so na površju. Tako, da umeščanje tega
predora je na en način posrečeno, da ga je možno na ta način narediti.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Najlepša hvala za pogovor.
Dr. VOJKAN JOVIČIĆ (IRGO - Inštitut za rudarstvo, geotehologijo in okolje)
Hvala tudi vam za povabilo.
RENATA DACINGER (voditeljica)
Ja, gradnja predorov je bila v preteklosti nevarna, danes pa imamo tako znanje, kot metode, za njihovo varno gradnjo. S
predori postane promet hitrejši, zanesljivejši in varnejši, vpliv na okolje je manjši od cest na površju. Promet se torej seli
pod zemljo videli, pa bomo v kolikšni meri.
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Sklad za blažitev posledic krize na Ravnah?

Odpri galerijo
Občina že pomaga zaradi koronavirusa ogroženim podjetnikom
Urška Polanc

in

občanom.

Jasmina Detela

03.12.2020, 06.10

Nova pobuda občinskega svetnika Andreja Omerzela:
evrov namenil za podjetja in posameznike

iz

občinskega proračuna bi 250 tisoč

Potem ko je na Ravnah na Koroškem na pobudo občinskega svetnika Andreja Omerzela sedem od skupno 22 občinskih
svetnikov svoje službene prenosne računalnike, ki jim jih je za potrebe elektronskega komuniciranja kupila tamkajšnja
občina, začasno odstopilo učencem iz socialno šibkejših družin za spremljanje pouka na daljavo, je Omerzel podal novo
pobudo. Predlaga oblikovanje posebnega sklada za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19. Iz občinskega
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proračuna bi vanj prerazporedil 250 tisoč evrov, od tega 150 tisoč za občane, razliko pa za pravne osebe
ravenski občini.

s

sedežem v

Pobuda za prerazporeditev
Vlada je že uveljavila številne ukrepe z namenom zajezitve širjenja koronavirusa, med njimi tudi prepoved opravljanja
nekaterih dejavnosti, kar vpliva na poslovanje številnih gospodarskih panog. Slabša ekonomska slika in prepoved dela sta
prizadeli tudi gospodarstvo v ravenski občini. Veliko občank in občanov je izgubilo službo oziroma utrpelo zmanjšanje
prihodkov iz naslova zaposlitve, v pobudi piše Omerzel in županu predlaga, naj na decembrsko občinsko sejo uvrsti dva
sklepa, in sicer o izredni pomoči občanom in o izredni pomoči pravnim osebam, v skupni višini 250 tisoč evrov.

Predlagana višina

je

za občinski proračun prevelika, za ogrožene pa premajhna

"Denar bi zagotovili s prerazporeditvijo sredstev iz občinskega proračuna oziroma z dodatno kratkoročno zadolžitvijo
občine. Vlada je za naslednje leto dvignila povprečnine, kar pomeni, da bo občina pridobila dodatnih 442.303 evre
sredstev iz državnega proračuna. Prerazporeditev sredstev oziroma zadolžitev bi zato bila zelo kratkoročna," navaja
Omerzel. Župan Tomaž Rožen odgovarja, da so doslej prejeli že več tovrstnih pobud podjetnikov in občanov. Na
svetnikovo pobudo se bodo odzvali, a ne s predlagano višino.

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

Rožen: Znesek

je

previsok

Glede finančnih sredstev župan pojasnjuje, da je občina omenjeni znesek v višini slabih 450 tisoč evrov prejela letos po
delih iz naslova dejanske dohodnine in ga tudi vključila v letošnji proračun, prihodnje leto pa bo dodatno prejela le okoli
15 tisoč evrov. "Znesek, ki ga predlaga omenjeni svetnik, je dokaj visok. Bomo pa v osnutku proračuna del sredstev
zagotovo namenili za odpravo težav zaradi covida, predvidoma do 50 tisoč evrov za obe skupini, tako za občane kot za
podjetja," pojasnjuje Rožen.
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Župan Tomaž Rožen
Sašo Bizjak

Občina Ravne že pomaga podjetnikom in društvom pri blaženju posledic epidemije covida-19. Najemnike občinskih
prostorov, za katere velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev, so oprostili plačila najemnine za poslovne
prostore v občinski lasti. Letos bo to naneslo okoli 15 tisoč evrov. Prav tako razmišljajo, da bi podjetjem, ki zaradi
epidemije ne smejo poslovati, v proračunu 2021 zagotovili subvencijo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini
zneska, ki so ga vplačali letos.

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

Vrtec med največjimi naložbami
O osnutku proračuna za prihodnje leto, ki ga bodo obravnavali predvidoma v decembru, je župan povedal, da bo znašal okoli 15
milijonov evrov. Med največje naložbe spada gradnja novega vrtca, ocenjena na okoli tri milijone evrov. V proračunu 2021 bodo zanj
rezervirali 1,5 milijona, pričakujejo pa tudi razpis ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Razpis za izvajalca gradbenih del je
odprt do 9. decembra. Novi vrtec, ki ga bodo umestili med Osnovno šolo Prežihovega Voranca, parkirišče pri letnem kopališču in
cesto, bo imel dvanajst oddelkov. Gradnja bi se lahko začela spomladi 2021, sklenjena pa bi bila v enem letu. Na Ravnah se obeta tudi
živahna dejavnost na področju stanovanjske gradnje. V nekaj letih bi lahko predvsem z zasebnimi sredstvi pridobili od 150 do 200
stanovanj. Med lokacijami za gradnjo večstanovanjskih objektov je Čečovje - ob upravni enoti bo občina zasebnemu investitorju
prodala zemljišče z zavezo, da na njem zgradi stanovanjski blok. Na območju "vrat" Javornika bodo zrasli nov trgovski center in
predvidoma dva stanovanjska bloka. Zasebni investitor pridobiva tudi že gradbeno dovoljenje za tri objekte v Dobji vasi, kjer bodo
varovana in klasična stanovanja. V Kotljah pa občina načrtuje prodajo 13 parcel za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš.

Glede občanov pa župan pove, da so že ob prvem valu povečali višino občinske subvencije za komunalne storitve.
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Magna: Hoška lakirnica

v

mirovanju še prihodnje leto?

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

Odpri galerijo
Kot kaže, bodo tekoči trakovi hoške lakirnice samevali
Sašo Bizjak

še

prihodnje

leto.

Pognala

bi jih

lahko proizvodnja Fiskerjevega električnega avtomobila.

Srečko Klapš

03.12.2020, 06.15

Magna išče ličarje za delo v Gradcu,
anekse še za celotno prihodnje leto.

tja

že napotenim delavcem hoške lakirnice pa podaljšuje

Magna Steyr te dni objavlja okoli 130 prostih delovnih mest različnih profilov za delo v Avstriji. Ličarje in avtokaroseriste
iščejo tudi v Sloveniji, a prav tako za delo v Gradcu. Po neuradnih informacijah naj bi bolniške odsotnosti in karantene
zaposlenih v matični tovarni do te mere ohromile proizvodnjo, da bi morali začasno prilagajati proizvodnjo v treh
delovnih izmenah.
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Iščejo ličarje in avtokaroseriste,

ki

znajo nemško

Kandidati morajo imeti srednješolsko izobrazbo, smer ličar ali avtokaroserist, ker pa bodo delali v Gradcu, morajo prav
tako biti vešči nemščine in biti pripravljeni na delo v treh izmenah, tudi v le nočni izmeni. Plačani bodo po avstrijski
kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo (14 bruto plač na leto) za kvalificiranega delavca. Tako plačilo za različna
delovna mesta znaša od 2378 do 4200 evrov bruto. Po dvomesečni poizkusni dobi bodo z izbranimi kandidati sklenili
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.
Glede na to, da je kot kontaktna oseba v oglasu za delovna mesta navedena referentka Simona Filipič iz hoške lakirnice,
sklepamo, da bodo nove delavce za nedoločen čas zaposlili v Sloveniji, z aneksom pa jih bodo za določen čas napotili na
delo v Avstrijo. Magna mora namreč do novembra 2022 v Sloveniji zaposliti 404 delavce, sicer bo morala vračati 18milijonsko državno subvencijo s penali. Spremembe so tudi v kadrovski službi, saj se je Magna sporazumno razšla z
Borutom Zormanom , ki je skrbel za kadrovsko politiko v Sloveniji, njegove naloge pa je prevzel vodja računovodstva in
financ Marcel Šober
.

Zaposlenim razlika regresa in božičnice
Gvido Novak predsednik Konfederacije slovenskih sindikatov,

povedal, da so zaposleni iz hoške lakirnice Magne, ki so bili napoteni
na delo v Gradec, upravičeni do sorazmernega deleža božičnice in regresa tako za čas, ko so delali v hoški lakirnici, kot za čas dela v
matični graški tovarni. "Po kolektivni pogodbi jim pripada 600 evrov božičnice, tako da če so delali pri nas pol leta, pol leta pa v
Avstriji, jim bodo odšteli 300 evrov od ene bruto plače božičnice, ki jo prejemajo v Avstriji. Enako je pri regresu, ta je v hoški Magni
znašal 1500 evrov, in če je bil delavec drugo polovico leta zaposlen v Avstriji, mu bodo polovico, 750 evrov, odšteli od prav tako
polovice bruto plače. Če ta znaša 2000 evrov na primer, bo prejel še razliko 250 evrov," je pojasnil Novak in dodal, da napoteni na delo
v Gradec nimajo težav delati le v nočni izmeni, kar je pri nas zakonsko omejeno in je treba izmene tedensko rotirati, saj je, kot pravijo
po izkušnjah, to bolje za njihov bioritem.
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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Novi aneksi že napotenim delavcem

iz

Hoč

je

v

Gradec

V teh dneh dobiva nove anekse k pogodbam o zaposlitvi tudi okoli 160 delavcev, ki zaradi mirovanja hoške lakirnice že
delajo v Gradcu in se jim pogodbe iztečejo konec leta. Nove naj bi podpisovali za celotno leto 2021, iz česar je mogoče
sklepati, da bo lakirnica v občini Hoče - Slivnica mirovala še prihodnje leto. In to iz dveh razlogov: prvi so posledice
koronakrize za avtomobilsko industrijo, drugi pa pridobivanje naročil, ki jih je, kot kaže, za zdaj dovolj le za zmogljivosti
graške lakirnice. V Magni Steyr na naše vprašanje o prihodnosti hoške lakirnice odgovarjajo, da ta še naprej ostaja začasno
zaustavljena oziroma v tako imenovanem "sleep mode". Ob čemer želijo zaposlene, ki so usposobljeni za delo v lakirnici,
zadržati, saj da jih bodo potrebovali ob morebitnem vnovičnem zagonu, ki pa je, kot dodajajo, odvisen od razmer na
avtomobilskem trgu in prejetih naročil.
404
ljudi mora zaposliti Magna v Sloveniji do novembra 2022, sicer bo vračala 18-milijonsko subvencijo

Ključen bo projekt Fisker Ocean
Medtem projekt izgradnje tovarne za proizvodnjo do sto tisoč avtomobilov letno v Sloveniji teče naprej, čeprav še ni
znano, kaj točno bodo v njej proizvajali. Prvi mož Magne Frank Klein , ki je letos nasledil Güntherja Apfalterja , je na
zadnji tiskovni konferenci dejal, da naj bi bila odločitev o tem, ali bodo predvideno letno proizvodnjo 50 tisoč električnih
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vozil Fisker Ocean proizvajali v Gradcu ali v Hočah, znana do konca leta. In prav ta naj bi bila ključna za vnovični zagon
hoške lakirnice, ob čemer proizvodnjo tega električnega športnega terenca načrtujejo šele v letu 2022. Prav tako je zaradi
brexita vprašljiva nadaljnja proizvodnja avtomobilov znamke Jaguar, in prav te so lakirali v slovenskem obratu. Ne glede
na to v Magni načrtujejo gradnjo proizvodne hale ob hoški lakirnici in se bodo naknadno odločali, kaj bo v njej proizvajala.
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Marles svojim kupcem omogoča bivanje

prihodnosti že danes
Marles hiše Maribor, ki je v svoji panogi prepoznavno kot vodilno podjetje na področju razvoja
tehnoloških rešitev trajnostne in energijsko varčne gradnje sodobnih stanovanjskih hiš in
investicijskih objektov, je zadnja leta ogromno vlagalo v razvoj energijsko izjemno učinkovite
gradnje. Pri tem so se usmerili v uporabo najsodobnejših tehnoloških rešitev, rabo obnovljivih virov
in vgradnjo materialov naravnega izvora. Cilj tega je kupcem omogočiti zdravo bivanje in čim večje
bivalno ugodje.

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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Pasivna hiša,

ki

jo je Marles zgradil

Previous
Next

v

Luksemburgu. arhiv Marlesa

Rezultat Marlesovih vlaganj v razvoj je koncept Zero Energy Home, s katerim so se odzvali na
trende, ki gredo v smeri popolne energetske samozadostnosti večine objektov. Vse Marlesove hiše,
zgrajene po tem konceptu, imajo poleg prisilnega prezračevanja z rekuperacijo vgrajeno
predpripravo za morebitno poznejšo namestitev sončne elektrarne ter polnilnice za električni
avtomobil. Tako je vsaka Marlesova hiša pripravljena, da postane aktivna, s tem pa energetsko
neodvisna in samozadostna. Lahko pa kupcem v sodelovanju s partnerji zagotovijo, da bo njihova
hiša že danes imela lastno sončno elektrarno in polnilno postajo za električni avtomobil.

Tehnološko dovršena montažna hiša
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»Če smo še pred desetletjem razvijali enostavne sisteme gradnje ter dajali poudarek gradnji z
naravnimi in okolju prijaznimi materiali, je trend danes povsem drugačen,« pravijo v Marlesu.
»Zgolj« energetsko učinkovite sisteme so zamenjali sistemi visokoučinkovitih nizkoenergijskih hiš,
pasivni sistemi in aktivne hiše. Tehnološko dovršena montažna hiša je tako narejena iz
superizolacijskih materialov, za delovanje uporablja obnovljive vire energije in ima vgrajen vrhunski
prezračevalni sistem z rekuperacijo, ki lahko vrača do 93 odstotkov energije in poskrbi, da je v dveh
urah zrak v hiši v celoti zamenjan.
Vse te napredne rešitve med drugim omogočajo popolno neodvisnost objekta od virov energije.
Tako se s pomočjo sončnih zbiralnikov proizvaja električna energija, ki jo objekt koristi za svoje
delovanje, presežki pa se shranjujejo v hranilnikih energije, prek katerih se polni električne
avtomobile, najbolj napredne naprave pa ob viških in mankih omogočajo samostojni dvosmerni
promet te energije z okolico.

DOM24h

–

pogled

v

prihodnost
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V takšen tehnološko napreden objekt, ki deluje po konceptu neto ničenergijske stavbe, so vgrajeni
inteligentni gospodinjskih aparati ter druga notranja oprema s čutnimi zaznavami za spreminjanje
ambientalnega občutka glede na razpoloženjsko stanje uporabnikov. Takšen objekt uporabniki
nadzirajo in upravljajo prek za to posebej razvitih in naprednih multimedijskih aplikacij. V Marlesu so
se razvoja takšnega objekta prihodnosti lotili skupaj z 12 slovenskimi partnerji v sklopu enega
najbolj prebojnih slovenskih razvojnih projektov, vrednim več kot 15 milijonov evrov. Vzorčni objekt
DOM24h, ki ga bodo zgradili na sedežu podjetja Marles, je v zaključni fazi projektiranja, gradbena
dela pa so se že začela sredi meseca oktobra.

Vse za električno mobilnost na enem mestu
Kot pravijo v Marlesu, je danes v svetu vse več medpanožnega povezovanja, saj je za doseganje
čim večje energetske učinkovitosti in bivalnega udobja potreben preplet znanj iz različnih panog.
Marles je tako v začetku leta sklenil še eno partnerstvo. Gre za povezavo s podjetjem Porsche
Slovenija oziroma njegovim projektom MOON . Cilj tega povezovanja je kupcem hiš Marles
omogočiti mobilnost na najvišji ravni in z minimalnim obremenjevanjem okolja.
Dejstvo je, da električna mobilnost počasi postaja realnost. Uporabnost, praktičnost in prostornost
zadnje generacije električnih avtomobilov je že skoraj povsem primerljiva z avtomobili, ki jih ženejo
motorji z notranjim izgorevanjem. Njihov doseg raste iz dneva v dan – že trenutne, še posebej pa
prihajajoče generacije obljubljajo med 300 in 500 kilometri dosega z enim samim polnjenjem.
Enostavnost, praktičnost, dosegljivost in navsezadnje tudi ugodno ceno energije pa omogoča samo
redno polnjenje avtomobila na domači hišni postaji ali polnilnici.
Kupcem Marlesovih družinskih hiš ali drugih bivalnih objektov ne bo več treba skrbeti, kje bodo
polnili svoj električni avtomobil. Vse potrebno lahko hitro, enostavno in na enem mestu uredijo že
ob odločitvi za nakup hiše. Ne le to, kupec se bo lahko po želji odločil tudi za vgradnjo
fotovoltaičnega sistema, s katerim bo energijo pridobival iz sonca in jo hranil v domačem hranilniku.
In če k temu dodamo še odličnost energetsko varčnih Marlesovih hiš, trajnostna načela gradnje in
bivanja ter inteligentno upravljanje doma, je prihodnost bivanja na voljo že danes. (ktm)
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Počivalškova biblija gospodarskega
preporoda Slovenije

in

družbenega
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Akcijski načrt za višjo rast produktivnosti predvideva konkretne ukrepe na 18 različnih področjih,
od sprememb v političnem in pravnem sistemu prek infrastrukture, zdravstva in pokojninskega
sistema do raziskovalne in izobraževalne sfere. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek ga
označuje za »biblijo gospodarskega in družbenega preporoda Slovenije«.

(Foto: Slovenska produktivnost je lani znašala le 81,9 odstotka povprečja EU. V primerjavi z Avstrijo je bila v letu 2018 nižja za kar
50 odstotkov. / Luka Cjuha)

Nova kriza, ki jo povzroča epidemija covida-19, zahteva odgovore in rešitve za dvig produktivnosti.
Po podatkih Urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar) se je povprečna letna rast
produktivnosti s treh odstotkov v obdobju od 2000 do 2008 v zadnjih desetih letih znižala na 0,6
odstotka, pri čemer je tudi v konjunkturno ugodnih letih od 2014 do 2019 znašala zgolj 1,4 odstotka.
Z upočasnitvijo rasti produktivnosti se je v zadnjem desetletju upočasnilo tudi dohitevanje razvitejših
držav. Slovenija je leta 2019 dosegla 88,1 odstotka povprečja EU v BDP na prebivalca, za
zaostanek pa je bila po oceni Umar ključna prav nižja raven produktivnosti, ki je znašala le 81,9
odstotka povprečja EU. V primerjavi z Avstrijo na primer je bila slovenska produktivnost v letu 2018
nižja za kar 50 odstotkov.

Mramor: Akcijski načrt

je

tudi pokojninska reforma

Združenje Manager je na današnjem e-dogodku Observatorij 2021 nadaljevalo javno razpravo o
akcijskem načrtu za višjo rast produktivnosti. Načrt, ki je bil prvič predstavljen na septembrskem
Managerskem kongresu in ga je združenje pripravilo v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto in
gospodarskim ministrstvom je minister Zdravko Počivalšek označil za »biblijo gospodarskega in
družbenega preporoda Slovenije«. Nekdanji finančni minister in soavtor akcijskega načrta Dušan
Mramor pa ocenjuje, da je lahko akcijski načrt za rast produktivnosti tudi pokojninska reforma.
Ključen problem Slovenije je namreč staranje prebivalstva.
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Načrt predvideva konkretne ukrepe na skupno 18 različnih področjih, in sega od sprememb na
političnem in pravnem sistemu, prek infrastrukture, zdravstva in pokojninskega sistema do
raziskovalne in izobraževalne sfere.

18 ukrepov za rast produktivnosti
1. Politični sistem
Akcijski načrt predvideva zvišanje volilnega praga za vstop stranke v DZ na pet odstotkov, ukinitev
državnega sveta, izboljšanje delovanja in kadrovske strukture funkcionarjev (z zvišanjem njihovega
statusa in z oblikovanjem sistema spodbud glede na uspešnost). Eden od predlaganih ukrepov je
tudi zaostritev pogojev za interpelacije, ustavne obtožbe in obravnavo zakonov, ki niso v skladu z
ustavo in finančnimi zmožnostmi države.
2. Pravna država
Do večje učinkovitosti pravne države bi po oceni avtorjev načrta prišli z zmanjšanjem števila sodnih
sporov ter krepitvijo alternativnih poti za reševanje sporov. Ob tem bi za vsaj 30 odstotkov zmanjšali
tudi obseg zakonskih in podzakonskih aktov ter povečali njihovo kakovost.
3. Varovanje okolja
Akcijski načrt predvideva trajno ureditev vprašanja reprezentativnosti in vloge civilnih
okoljevarstvenih organizacij ter debirokratizacijo vseh soglasij za gradbena dovoljenja, ki bi se
reševala na na enem mestu in sočasno.
4. Električna energija
V načrtu je celovita usmeritev v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih in čistih virov ter
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

energetska sanacija. Med rešitvami so izgradnja NEK2, dogradnja dela sistema HE na Savi,
dokončanje izgradnje plinske termoelektrarne, gradnja vetrnih elektrarn in izgradnja različnih
zalogovnikov energije. Vzporedno s tem bi prišlo do prenove elektro-distribucijskega omrežja,
povečanja plinskega omrežja in povečanja vlaganj v energetsko učinkovitost stavb.
5. Cestno omrežje
Avtorji akcijskega načrta se zavzemajo za posodobitev obstoječe regionalne cestne infrastrukture in
povečanje njene nosilnosti za tretjino. Med drugim je po njihovi oceni nujna izgradnja manjkajoče
regionalne cestne infrastrukture na tretji razvojni osi, umestitev četrte razvojne osi, povezava
Zasavja na avtocesto in rešitev 'ozkih grl' z obvoznicami.
6. Železniško omrežje
Akcijski načrt predvideva nadgradnjo železniške infrastrukture, ki bi vodila v izboljšanje zmogljivosti
in povečanje varnosti. Med ukrepi je razvoj sredozemskega in baltsko-jadranskega koridorja z
dodatnim tirom Ljubljana–Jesenice in posodobitev železniške infrastrukture na relaciji Koper–
Postojna, kjer bi postavili tudi poslovne cone. V načrtu je tudi izboljšanje železniške primestne
infrastrukture.
7. Zdravstveni sistem
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Avtorji načrta predlagajo postopno povečanje vseh izdatkov za zdravstvo, ki bi čez štiri leta znašali
več kot 10 odstotkov BDP na letni ravni. Višje izdatke bi financirali z nepremičninskim davkom in
večjim dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. Polovico denarja bi namenili za povečanje števila
zdravnikov, predvsem na primarni ravni, polovico pa za povečanje števila operacij in preventivo.
8. Javno vlaganje v raziskave in razvoj
Akcijski načrt predvideva dvig proračunskega financiranja za raziskave in razvoj za pol odstotne
točke na en odstotek BDP, bistveno povečanje vlaganja v raziskovalno opremo, gradnjo manjkajoče
raziskovalne infrastrukture in povezovanje v raziskovalne infrastrukturne centre. Med

cilji

je

izgradnja znanstvenega mesta Medicinska dolina na Brdu skupaj s tehnološko naprednim
gospodarstvom v Tehnološkem parku.
9. Vlaganje podjetij v razvoj in nove tehnologije
Med

cilji

so povečanje kapitalskih vlaganj podjetij na raven EU, ponovna ustanovitev samostojne

Tehnološke agencije, ki bi spodbujala inovacijske procese, oblikovanje skupnih platform za
spodbujanje vlaganj v razvoj robotizacijo in pametne tovarne ter oblikovanje kooperativnih
energetsko samooskrbnih industrijskih con za mikro in mala podjetja.
10. Upravljanje podjetij s kapitalskimi naložbami države in javnih zavodov
Po akcijskem načrtu bi SDH postal politično neodvisna finančna institucija, ki profesionalno upravlja
vse strateške kapitalske naložbe države; ključna cilja upravljanja bi postala zahtevana donosnost in
izvrševanje javne službe. Pri prodaji kapitalskih naložb v podjetjih je

cilj

nadzorovana prodaja po

najboljši ceni.
11. Kapitalski in finančni trgi

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

Akcijski načrt predvideva, da bi banke presegle vlogo klasičnih hranilnic in podprle kapitalsko
opremljenost podjetij. Izjemen obseg bančnih depozitov prebivalstva bi morale v določenem delu
preoblikovati v bolj tvegane naložbe, primerne za financiranje gospodarstva.
12. Javne finance in fiskalna politika
Akcijski načrt predvideva agresivno proticiklično fiskalno politiko, poenostavitev davčnega sistema
in prestrukturiranje javnih izdatkov v smeri podpore projektom, ki imajo največji vpliv na dvig
produktivnosti.
13. Izobraževanje
Povečanje učinkovitosti izobraževanja na visokošolski ravni bi po akcijskem načrtu zagotovili s
spodbujanjem zaključevanja študija v roku (med drugim z omejitvami števila opravljanja izpitov,
vpeljavo študentskih vavčerjev v trajanju študijskega programa in prilagoditvijo programov z novimi
metodami poučevanja in preverjanja znanja), študentsko delo pa bi lahko opravljali le študenti, ki
opravljajo študijske obveznosti. V akcijskem načrtu se predlaga tudi uvedba dualnega sistema in
vzpostavitev

.

'svetov šol' na ravni poklicnih in tehničnih usmeritev, v katerih bi bili tudi predstavniki

gospodarstva. Predstavniki gospodarstva bi imeli vlogo sooblikovalca študijskih vsebin tudi na ravni
visokega šolstva.
14. Sodelovanje med državo in gospodarstvom na področju raziskav in razvoja
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Država bi ustanovila krovni organ, ki bi samostojno usmerjal večino raziskovalno-razvojne
dejavnosti, ki jo financira država. Usmerjen bi bil v oblikovanje močnih raziskovalno-razvojnih jeder,
ključna dejavnost inštitutov pa bi postalo aplikativno raziskovalno delo z gospodarstvom.
15. Učinkovitost javne uprave
Akcijski načrt predvideva merljive cilje znižanja administrativnih ovir za vsako leto posebej, ocenili bi
administrativni strošek vsakega novega predpisa in prepovedali sprejetje predpisov, ki ne
zmanjšujejo administrativnih stroškov. Učinkovitost delovanja upravnih organov bi povečali s
spremembo sistema plač v javnem sektorju, po kateri bi se dodatek za uspešnost vezal na
zadovoljstvo uporabnikov in vseživljenjsko izobraževanje. Okrepili bi nadzor glede korupcije,
digitalno nadgradili storitev 'vse na enem mestu' in okrepili aplikacije IKT za e-upravo, e-učenje, evključenost, e-kulturo in e-zdravje po vzoru programa eProstor.
16. Razvoj kadrov v podjetjih
Delodajalci bi se morali zavezati k vlaganju v izobraževanje in usposabljanje v vnaprej določeni
vrednosti in oblikovati sistem spodbud za zaposlene, ki bi vplival tako na višino plače kot tudi na
možnosti pridobitve višje stopnje formalne izobrazbe. Vsebine programov vseživljenjskega učenja
in usposabljanja bi se morale oblikovati na podlagi sistematičnega vključevanja gospodarstva in
zbornic s pomočjo kompetenčnih centrov, ki bi oblikovali sisteme izobraževanja in usposabljanja po
meri podjetja in zaposlenih.
17. Razvoj novih tehnologij
Povečati je treba investicijska vlaganja v digitalizacijo, ter inovativne in zelene tehnologije.
Oblikovati je treba inovacijsko propulzivne prebojne mreže, v okviru katerih bi se podjetja
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povezovala z raziskovalno in znanstveno sfero ter inovativnimi 'start upi'.
18. Upravljanje podjetij
Akcijski načrt predvideva sklenitev pogodbe za dvig produktivnosti na ravni podjetij, z jasnimi
zavezami po višjem obsegu vlaganj, proaktivnem delovanju sindikatov, nadgradnji načina vodenja
podjetij in vključevanju vseh deležnikov v odločanje. Avtorji načrta se zavzemajo za spodbuditev
soupravljanja zaposlenih preko solastništva oziroma sodelovanja v organih upravljanja tudi v
manjših podjetjih. Z vidika izboljšanja produktivnosti je po njihovem pomembno tudi povečevanje
povečanje deleža žensk in tujcev na vodilnih pozicijah.
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Novembra zgolj rahla rast števila brezposelnih
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Ob koncu novembra je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje registriranih 84.139 brezposelnih, kar
0,6 odstotka več kot oktobra in 16,2 odstotka več kot novembra lani. Med novimi brezposelnimi
bilo največ tistih katerim so potekle zaposlitve za določen čas.

je
je

Kljub zaprtju številnih dejavnosti se število brezposelnih novembra še ni opazno povečalo. (Foto: Matej Povše)

V nasprotju s pričakovanji so novembra na zavodu za zaposlovanje zabeležili le rahel porast
brezposelnosti. Število registriranih brezposelnih se je do konca meseca zvišalo na 84.139, kar je
485 oseb oziroma 0,6 odstotka več kot v oktobru. V primerjavi z novembrom lani je bila
brezposelnost večja za 11.744 oseb ali za 16,2 odstotka. V enajstih letošnjih mesecih skupaj je bilo
na zavodu v povprečju prijavljenih 84.795 brezposelnih oseb, kar je 14,5 odstotka več kot v enakem
obdobju leta 2019.

Število odpuščenih presežnih delavcev se

je

podvojilo

Na novo se je novembra, ko je v državi zaradi drugega vala epidemije covida-19 prišlo do vnovične
delne zaustavitve javnega življenja, na zavodu prijavilo 7356 brezposelnih oseb, 17,6 odstotka manj
kot oktobra in 21,9 odstotka več kot novembra lani. Med novimi brezposelnimi je bilo 706 iskalcev
prve zaposlitve, 3225 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, 50 brezposelnih zaradi
stečajev in 2383 presežnih delavcev.
Glede na oktober se je število iskalcev prve zaposlitve znižalo za 79,2 odstotka, število
brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas pa zvišalo za 10,2 odstotka. Prijave zaradi
stečajev so se povečale za četrtino, medtem ko je bilo brezposelnih presežnih delavcev za 59,2
odstotka več. V primerjavi z novembrom lani se je število novoprijavljenih presežnih delavcev
povečalo za kar 194,6 odstotka (!), število brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas pa za
3,2 odstotka. Brezposelnih zaradi stečajev je bilo za 58,7 odstotka manj, iskalcev prve zaposlitve pa
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za 9,6 odstotka.
Iz evidence brezposelnih se je novembra odjavilo 6871 oseb. Zaposlilo se jih je 4587, kar je 28,7
odstotka manj kot mesec prej in 16,7 odstotka več kot novembra lani. Med tistimi, ki so se zaposlili,
je bilo največ delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, prodajalcev, tajnikov,
skladiščnikov ter uradnikov za nabavo in prodajo, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov
v uradih, hotelih in drugih ustanovah, komercialnih zastopnikov za prodajo ter voznikov osebnih
vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil.

Največ novih prijav med zaposlenimi za določen čas
V prvih enajstih mesecev letošnjega leta skupaj se je na zavodu na novo prijavilo 90.509
brezposelnih, kar je 35,3 odstotka več kot v tem času lani. Največ oseb je moralo na zavod zaradi
izgube zaposlitve za določen čas, kar 41.968. Prijavilo se je še 9189 iskalcev prve zaposlitve ter
25.422 presežnih delavcev in stečajnikov. V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je na zavodu
prijavilo za 0,7 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve, število brezposelnih po izteku zaposlitev za
določen čas pa se je povečalo za 15,5 odstotka. Tudi na letni ravni je najvišji porast med presežnimi
delavci in stečajniki, katerih število se je na zavodu zvišalo za kar 165,5 odstotka. Iz evidence
zavoda se je v 11 mesecih odjavilo 81.662 brezposelnih oseb, od tega 61.491 zaradi zaposlitve, kar
je 15,9 odstotka več kot v enakem obdobju lani.
Glede na starost se je od novembra lani najbolj povečala brezposelnost v starostni skupini od 40 do
49 let (za 25 odstotkov) in v starostni skupini od 30 do 39 let (za 24,1 odstotka). Število mladih
brezposelnih do 29 leta starosti je poraslo za 19,6 odstotka, število starejših od 50 let pa za šest
odstotkov. Največji porast brezposelnih je bil med osebami s srednješolsko izobrazbo (za 19,9
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odstotka), najnižji pa med tistimi z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo (za 14,1 odstotka).

Brezposelnost

je

najbolj porasla

v

Kopru

Največji porast brezposelnosti so novembra zabeležili v Kopru (za šest odstotkov), sledijo Ptuj (za
2,7 odstotka) Murska Sobota (za dva odstotka) in Maribor (za 1,5 odstotka). Po drugi strani se je
število brezposelnih znižalo v šestih območnih službah Zavoda, najbolj v Novem mestu (za 2,1
odstotka) in v Velenju (za 1,9 odstotka).
Glede na lanski november se je brezposelnost znižala le v Murski Soboti, in sicer za 1,8 odstotka, v
ostalih območnih službah pa je bila večja kot pred letom dni. Pri porastu izstopajo Kranj, kjer se je
število brezposelnih povečalo za 29,5 odstotka, Koper (za 29,1 odstotka) in Ptuj (za 28,3 odstotka).
V Ljubljani je brezposelnost na letni ravni porasla za 17,1, v Mariboru pa za 16,4 odstotka.
Stopnja registrirane brezposelnosti je po zadnjih podatkih za september znašala 8,6 odstotka, kar je
1,4 odstotne točke več kot septembra 2019. Stopnja registrirane brezposelnosti moških je bila 7,9odstotna, pri ženskah pa 9,5-odstotna. Najvišjo stopnjo je imela Murska Sobota (11,7 odstotka),
najnižjo Kranj in Nova Gorica (6,4 odstotka).

Najbolj iskani industrijski delavci za preprosta dela
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Delodajalci so novembra zavodu sporočili 8111 prostih delovnih mest, kar je 18,6 odstotka manj kot
oktobra in 23,9 odstotka manj kot novembra lani. Med iskalci je bilo največ delodajalcev s področja
predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, zdravstva in socialnega varstva ter drugih raznovrstnih
poslovnih dejavnosti, najbolj iskani pa so bili delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih,
delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah, vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, sestavljavci
električne in elektronske opreme, čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki, strokovnjaki za
zdravstveno nego, elektroinštalaterji, strokovnjaki za svetovanje in organizacijo vzgojnoizobraževalnega dela ter varilci. Prostih delovnih mest, ki so jih na zavodu prejeli v enajstih
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mesecih, je bilo 107.802 ali 22,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.
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Gradnja novih stanovanj v Slovenj Gradcu
TV SLOVENIJA 1, 03.12.2020, DNEVNIK, 19:39
JASMINA JAMNIK (voditeljica)
V Slovenj Gradcu kljub epidemiji brnijo stroji. Gradijo športni park z bazenom in nova stanovanja. Teh naj bi zasebni
vlagatelji, stanovanjski sklad in občina v treh letih zgradili kar 300. Tudi zato je včeraj potrjeni proračunu občine rekorden,
znaša več kot 31 milijonov evrov.
DUŠKA LAH (novinarka)
Velik del sredstev namenjajo za stanovanja, saj v desetih letih ni bil zgrajen niti en sam stanovanjski blok. Že je vidna
pospešena gradnja tudi zasebnih investitorjev. Občina gradi 54 neprofitnih stanovanj.
TILEN KLUGLER (župan Mestne občine Slovenj Gradec)
Dobili smo preko 200 prosilcev za 54 stanovanj, to pomeni, da je potreba po tovrstni stanovanjih v Slovenj Gradcu velika.
DUŠKA LAH (novinarka)
Stanovanjski sklad je izgradil nova najemna stanovanja, vile Homec. 20 je in osem že vseljenih. V razmahu je
novogradnja v Ozarah.
ALENKA KERN (Stanovanjski sklad Republike Slovenije)
40 najemnih stanovanj na lokaciji Ozare, tudi ta stanovanja bomo oddajali preko javnega razpisa, za vse zainteresirane je
ta razpis dostopen na naši sklepi stani www.ssrs.si.
DUŠKA LAH (novinarka)
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Občina daje prednost mladim družinam. Odločili so se za prodajo neprofitnih stanovanj.
TILEN KLUGLER (župan Mestne občine Slovenj Gradec)
Posebno pozornost dajemo tudi mladim družinam pri individualni gradnji, kar 50 procentov jih oprostimo plačila
komunalnega prispevka, seveda v kolikor nihče od članov družine ni starejši od 35 let.
DUŠKA LAH (novinarka)
Nepremičninarji pravijo, da je stanovanj v Slovenj Gradcu premalo, v najem gredo v roku desetih minut, ko pride ponudba
na trg. Za nakup iščejo stanovanja starejši, a želijo pritličje ali prvo nadstropje, takih stanovanj pa na trgu ni. Tako sklad
gradi 20 oskrbovanih stanovanj, občina jih načrtuje še 27. V Slovenj Gradcu pa se bodo končno znebili podrtije tik na
vhodu v mesto. Tu bo zgrajenih kar 100 stanovanj in nov trgovski center.
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Rojca ostro nad SD: terena se ne upošteva
Srednja Primorska

03. 12. 2020, 06.00

Veronika Rupnik Ženko
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Odločitev stranke SD, da začne postopke za izključitev ilirskobistriškega župana iz stranke,
je sprožila ostre odzive podpredsednika bistriškega SD Boruta Rojca, ki od neprimernega
komuniciranja pozornost usmerja na “veliko nezadovoljstvo”, ki vlada v stranki. Ošvrknil jo je
zaradi podpore poskusu referenduma proti investicijam v vojski. V SD različnih pogledov na
temo vojske znotraj stranke ne zanikajo.

Župana Emila Rojca je v bran vzel sin Borut Rojc, ki meni, da
Ilirski Bistrici SD v koaliciji s SDS. Foto: Leo Caharija

je v

ozadju predloga za izključitev

iz

SD tudi dejstvo, da

je v

ILIRSKA BISTRICA Potem ko je podmladek SD nadzornemu odboru SD predlagal izključitev
ilirskobistriškega župana Emila Rojca iz stranke, čemur so botrovale županove žalitve
novinark, Emil Rojc in njegov sin Borut Rojc podpredsednik občinskega odbora SD, pa tudi
občinski svetnik, stranki, s katero se v nekaterih stališčih, zlasti glede ilegalnih migracij, sicer
razhajata že dlje časa, nista ostala dolžna.
,

Odločanje mimo organov?
Nekaterim v SD, kot izhaja iz zapisa na socialnih omrežjih, Borut Rojc med drugim očita
iskanje sovražnikov v drugače mislečih in izgubljanje stika s terenom. Kot primer navaja
zbiranje podpisov za referendum proti investicijam v vojski.
Saša Likavec Svetelšek
županja občine Hrpelje-Kozina
“Vsi smo zaradi korona krize na težki preizkušnji in vsi bi najraje videli, da se investira
samo še v zdravstvo in socialno varstvo. Ampak država mora poskrbeti za vse
državne in javne funkcije, torej tudi za vojsko.”
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Borut Rojc meni, da bi o odločitvi o (ne)podpori naložbam v vojsko moralo odločati
predsedstvo stranke in pristojni odbor. “Na žalost niti eden od teh organov ni bil povprašan za
mnenje. Začelo se je z neupoštevanjem terena, sedaj pa se ne upošteva niti svojih lastnih
organov,” pravi Rojc in dodaja, da je en župan (iz Radelj ob Dravi Alan Bukovnik op.a.) že
odšel, drugega (Emila Rojca) se meče iz stranke, “za ostale pa ni skrivnost, da jih vsaj polovica
ne hodi več na sestanke v Ljubljano, ker majo poln 'kufr' govorjenja, kateremu ne sledijo
dejanja”. V zvezi z referendumom pa še, da “se posmehuje delu vseh naših ministrov za
obrambo”. SD je sicer v zadnjem obdobju v zvezi z vojsko ponovno izrazil tudi nasprotovanje
aktivaciji 37. a člena zakona o obrambi, s katerim bi vojska dobila izjemna pooblastila pri
varovanju državne meje, in ki ga Rojc, nasprotno, podpira.
,

SD: pretehtati

je

treba prioritete

V SD so pojasnili, da je predsedstvo SD aktivnosti za razpis referenduma obravnavalo.
Strinjalo se je, da je potrebna modernizacija vojske, a da je v trenutni krizi treba pretehtati
državne prioritete. Prav tako je, kot odgovarjajo v SD, o tej tematiki razpravljal tudi svet SD za
obrambo, sicer šele 26. novembra, ki je utemeljeval tudi potrebo po prenovi obrambnih
zmogljivosti države za trajno zagotavljanje varnosti v spremenjenih okoliščinah. Kljub
posameznim in utemeljenim razlikam v SD menijo, da je prav, da bi o takšnih strateških
vprašanjih odločili ljudje na referendumu.
Županja občine Hrpelje- Kozina, Saša Likavec Svetelšek ki je prav tako članica SD, meni, da
vojake vsekakor potrebujemo kot podporo policiji pri njenem delu. “Prav bi bilo, da bi jih bilo še
več, in da bi bili bolj vidni,” pravi. To pa, meni, ne pomeni tudi, da morajo imeti za podlago
svojega delovanja kak poseben dodaten zakonski člen. “Zelo važno je, da naloge opravljajo v
mešanih patruljah s policijo, ne pa sami, da bi ne prihajalo do neljubih dogodkov, kot je bil
spomladi pri Mihelah.” Svetelškova še pravi, da je bila Slovenska vojska pri opremljanju v
preteklih desetih letih žrtev vseh mogočih kriz in se vanjo ni vlagalo, zato je treba to njeno
nepripravljenost popraviti in ne več odlašati. “Vsi smo zaradi korona krize na težki preizkušnji
in vsi bi najraje videli, da se investira samo še v zdravstvo in socialno varstvo. Ampak država
mora poskrbeti za vse državne in javne funkcije, torej tudi za vojsko. Mimogrede, v vseh
preteklih letih, ko so vojski v proračunu jemali sredstva tudi na račun sociale, mi na terenu
nismo prišli do kakšne ugodnosti. Dom starejših občanov na Kozini še vedno čaka na
gradnjo.”
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,

Nekoliko drugačnega menja so v koprskem odboru. Predsednica Natalija Gulič odgovarja, da
podpora referendumu ne pomeni nasprotovanja posodobitvi Slovenske vojske. Pač pa ob
bistveno spremenjenih globalnih okoliščinah, ob pojavu novih varnostnih groženj in novih
tehnoloških izzivov odločitev za investiranje na podlagi tudi več kot deset let starih ocen in
modelov, najbolj ogroža prav operativno sposobnost SV ter varnost vojakinj in vojakov. “Če so
na tehtnici bojna vozila ali gradnja dveh novih infekcijskih klinik, obojega pa ni mogoče
zagotoviti hkrati, v SD podpiramo zadolževanje za investicije v javno zdravstveno
infrastrukturo.” V zvezi s policijskimi pooblastili vojske pri varovanju državne meje pa, da so
kriterij množične migracije, teh okoliščin pa danes ni.
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Sporen prevzem CPK se seli v sodne dvorane
Kronika

03. 12. 2020, 06.00

Sijan Pretnar
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Na koprskem okrožnem sodišču bi se moral v ponedeljek s predobravnavnim narokom začeti
sodni postopek zaradi spornega menedžerskega prevzema CPK, a je sodišče narok
preklicalo in preložilo. V CPK očitkov specializiranega državnega tožilstva za zdaj ne
komentirajo.

O domnevno spornem prevzemu družbe CPK kmalu na sodišču Foto: Lea Kalc Furlanič

KOPER > Domnevno sporen menedžerski prevzem družbe CPK so preiskovali kriminalisti
Nacionalnega preiskovalnega urada, opravili tudi več hišnih preiskav in poleti leta 2016 vložili
kazensko ovadbo na specializirano državno tožilstvo. To je v letu 2018 na koprskem okrožnem
sodišču zahtevalo sodno preiskavo za več kaznivih dejanj zlorabe položaja, in sicer proti
Igorju Ukoti predsedniku upravnega odbora CPK, njegovi družbi Numina (ki je večinska
lastnica CPK) ter še nekaterim drugim vpletenim. CPK naj bi domnevno oškodovali za več
milijonov evrov.
,

Tožilstvo: podjetje oškodovano za 3,7 milijona evrov
S specializiranega državnega tožilstva so nam odgovorili, da so lani novembra vložili obtožbo
zoper dve fizični in eno pravno osebo, in sicer zaradi enega kaznivega dejanja zlorabe položaja
po še starem kazenskem zakoniku ter dveh kaznivih dejanj zlorabe položaja po novem
kazenskem zakoniku. Podjetje CPK naj bi vpleteni s kaznivimi dejanji oškodovali za 3, 7
milijona evrov. Obtoženi so z zagovorniki vložili ugovore na obtožbo, enemu je sodišče delno
ugodilo, saj je ugotovilo, da je eno od kaznivih dejanj že zastaralo, so pojasnili na tožilstvu. V
preostalem delu je obtožba pravnomočna.
68

03.12.2020

Primorske.si

Četrtek, 06:06

Država: Slovenija

Kazalo

2/2

https://www.primorske.si/kronika/sporen-prevzem-cp...

Specializirano tožilstvo jo je vložilo proti Igorju Ukoti, njegovemu podjetju Numina, poslovno
svetovanje in investicije, in Tomažu Dolganu Koprsko sodišče je predobravnavni narok v tej
zadevi razpisalo v ponedeljek, a ga je preklicalo in preložilo na 9. december.
.

Za zdaj brez komentarja
“V zadevi, o kateri sprašujete, še ni bil izveden niti predobravnavni narok. Ker ne želimo
kakorkoli vplivati na sodni postopek, ocenjujemo, da zadeve v tej fazi ne bi bilo primerno
komentirati niti o njej podrobneje poročati,” so na naše vprašanje, kako komentirajo očitke iz
obtožbe, odgovorili v CPK. S pojasnili in komentarji bodo na voljo po koncu sodnega postopka,
so še dodali.

Promet

z

delnicam zamrznjen

“Ocenjujem, da se je iz prvotne razvpite zgodbe pokazala realna slika, da v tem primeru ni šlo
za kaznivo dejanje,” je v začetku tedna poudaril odvetnik Janez Starman ki zagovarja Dolgana.
V tem primeru je sodišče zavarovalo tudi premoženjsko korist, ki naj bi jo obtoženi pridobili z
očitanim kaznivim dejanjem, in Numini prepovedalo razpolaganje z delnicami CPK. Sodišče je
konec novembra zavarovanje podaljšalo še za leto dni in zavrnilo predlog, da bi domnevno
premoženjsko korist zavarovali na drugačen način, na sodni depozit bi po pravnomočnosti
sklepa nakazali nekaj več kot štiri milijone evrov.

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

,

Preiskovalci so se pred leti zakopali v dokumentacijo o posojilih, ki naj bi tlakovala pot
spornemu menedžerskemu prevzemu CPK. To primorsko podjetje, ki se ukvarja z
gradbeništvom in vzdrževanjem cest, sedež pa je pred leti preselilo iz Kopra v Hrpelje, je najelo
posojilo, denar pa naj bi prek družbe Deorum, v kateri je ustanovitelj Dolgan, prišel do Numine,
v kateri je 100-odstotni lastnik Ukota, Numina se v lastništvu CPK pojavi v letu 2009, s 50odstotnim deležem, do aprila 2014 pa se je po javno dostopnih podatkih lastniški delež
povečal na 80 odstotkov. Ob razkritju afere so mediji poročali, da naj bi bili sporni dve posojili
v višini 4,2 milijona evrov.
Odvetnik Starman ob tem meni, da sodišče in tožilstvo s podaljšanjem zavarovanja
premoženja preprečujeta, da bi bila posojila vrnjena, finančne obveznosti z obrestmi vred pa
poplačane. “Sodišče je zavrnilo predlog, da bi nadomestili prepoved razpolaganja z delnicami
CPK, tako da bi v sodni depozit plačali celoten znesek domnevne premoženjske koristi v višini
štirih milijonov evrov, kar je težko razumljivo glede na to, kar je smisel zavarovanja v
kazenskem postopku,” še poudarja odvetnik Starman.
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Kaj bi dala in kaj dobila Madžarska, če
priključila na drugi tir?
Jana Krebelj

Slovenija

bi se

03. 12. 2020, 06.00

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

Zakaj vlada Janeza Janše vabi Madžare, če pa je denar za gradnjo drugega tira zagotovljen
tudi brez njih, se sprašujejo v opoziciji, ki je za danes zahtevala sklic seje odbora za nadzor
javnih financ. Vladni dokument je interne narave, so pa to šele izhodišča za začetek
pogovorov, s katerimi želi Slovenija preprečiti, da bi jo blagovni tokovi zaobšli prek Reke in
Trsta.

Vlada Janeza Janše obnavlja načrte vlade Mira Cerarja o vstopu Madžarske v podjetje 2TDK, opozicija
fotografiji: predsednik madžarske vlade Viktor Orban in Janez Janša Foto: STA

je

na nogah. Na

LJUBLJANA > Vlada je sprejela pobudo o sodelovanju Madžarov pri gradnji drugega tira. Ker
mora takšno sodelovanje odobriti tudi državni zbor, je pobudo sredi oktobra naslovila na odbor
za zunanjo politiko. V SAB, LMŠ, SD in Levici so z zahtevo za nujno sejo to temo postavili še
pred odbor za nadzor javnih financ. Sprašujejo se predvsem, “kaj je vlada tokrat obljubila
svojim 'madžarskim prijateljem'”.

200 milijonov

v

2TDK

Vladni dokument je interen, kot smo uspeli izvedeti, so to šele izhodišča za začetek pogajanj z
Madžari in ne že sporazum, ki čaka le še na podpis. Slovenija bi po naših informacijah
Madžarski omogočila, da postane družbenica v družbi 2TDK. V osnovni kapital 2TDK bi
Slovenija do leta 2026 vplačala 322 milijonov, Madžarska pa 200 milijonov. Kapitalski vložek
Madžarke in morebiti še drugih zalednih držav, ki bi jih zanimalo sodelovanje, v družbi 2TDK ne
bi smel preseči vložka Slovenije.
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200
milijonov evrov bi Madžarka vložila

v

2TDK in tako postala družbenica podjetja

Izplačevanje dobička družbenicama bi se začelo, ko bi bilo zagotovljeno polno obratovanje
infrastrukture. Letni izplačani dobiček ne bi smel presegati treh odstotkov osnovnega kapitala
družbe, 2TDK pa bi vsako leto zadržala najmanj 20 odstotkov čistega dobička. Na ministrstvu
za infrastrukturo naj bi razmišljali o rešitvah, ki bi Madžarski omogočili pridobitev dela dobička
na pretovor prek koprskega pristanišča. S tem bi bila sosednja država spodbujena, da
tamkajšnja podjetja v Sloveniji pretovorijo čim več tovora.
Koncesija na drugem tiru bi bila podeljena za 45 let. V tem obdobju bi družba 2TDK
družbenicama postopno vračala tudi vložke v osnovni kapital, tako da bi bil po preteku
koncesijskega obdobja njun kapitalski vložek ničen, infrastruktura pa bi v celoti prešla v last
republike Slovenije.

Zemljišča po tržni najemnini

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

Slovenija napoveduje še, da bi Madžarski pomagala pridobivati skladiščne zmogljivosti na
območju koprskega pristanišča, praviloma izven koncesijskega območja Luke Koper. Gre za
približno 30.000 kvadratnih metrov zemljišč, za katera bi najemnik plačal tržno najemnino.
Pobuda ne izključuje možnosti, da bi Madžarka prostore za skladiščenje pridobila tudi znotraj
Lukinega koncesijskega območja.
Kdaj bi se predstavniki obeh držav srečali in se začeli pogajati o sklenitvi dogovora, še ni
znano. So pa znana prizadevanja ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca da bi podobni
pogovori potekali z vsemi zalednimi državami, ki jih zanima sodelovanje. S Slovaško že
potekajo, januarja naj bi šel minister še v Avstrijo, projekt pa naj bi bil zanimiv tudi za nemško
deželo Bavarsko.
,

Brez takšnega sodelovanja in iskanja podpore pri zalednih državah lahko Slovenija sama sebe
izloči iz blagovnih tokov in ostane ujeta med reškim in tržaškim pristaniščem, kamor
intenzivno vstopa tuji kapital in do koder se krepijo logistične poti, svarijo na ministrstvu.
Države gospodarstvu ne morejo ukazati, prek katere luke naj trguje, lahko pa omogočijo, da so
določene poti za podjetja dostopnejše od drugih.
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V novi številki Primorskih novic preberite
Jutri

v

PN

03. 12. 2020, 19.38

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

“Ste vedeli, da znani slovenski pregovor - 'priložnost zamujena ne vrne se nobena' - ne drži
vedno?”, zainteresirane za nakup stanovanja v kozinski soseski Brinje nagovarja sežanski
nepremičninar. Stanovanja so namreč v treh od štirih načrtovanih stolpičih prodali, še preden
so jih zgradili. A vendar jih bo še na voljo, saj se bodo že januarja 2021 lotili gradnje še
enega bloka.

Peti stanovanjski stolpič v soseski Brinje na Kozini bo vseljiv
prodali. Foto: Lea Kalc Furlanič

v

začetku prihodnjega leta, vseh 18 stanovanj

v

njem so že

Za prve sprostitve se bo treba še potruditi
Vlada je danes podaljšala veljavnost vseh ukrepov za zajezitev širjenja covida-19, hkrati pa je
na predlog ministrstva za zdravje in svetovalne strokovne skupine določila kriterije za odpravo
omejitvenih ukrepov za različne faze umirjanja epidemije. Prvo sproščanje ukrepov je
predvideno ob manj kot 1200 hospitaliziranih (danes jih je bilo 1289) in padcu
sedemdnevnega povprečja okužb pod 1350 (trenutno je 1461).
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Batagelj na preži za novo tarčo
Postojnska jama bo letos imela šest milijonov evrov prihodka, petkrat manj kot leto poprej. A
če jim je korona močno oklestila prihodke, kriza ponuja tudi priložnosti. Marjan Batagelj je na
preži za novo prevzemno tarčo. Na Kmetiji Hudičevec v Razdrtem, kjer so letos za razliko od
prejšnjih let gostili predvsem slovenske goste, pa bodo zimo izkoristili za nadgraditev
ponudbe.
-

-

Krajani do elektrike

iz

sončne elektrarne na javnem objektu

Sedem stanovanjskih hiš v Budanjah bo v celoti oskrbovanih z električno energijo iz sončne
elektrarne, postavljene na strehi podružnične osnovne šole. To bo prva tovrstna samooskrbna
skupnost v Sloveniji in gre za primer dobre prakse sodelovanja med družbo Gen-i, Občino
Ajdovščina in krajani. Ti naj bi začeli okolju prijazno “zeleno” elektriko koristiti še pred koncem
leta.

Voda bo še bliže Levpi

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

Občina Kanal nadaljuje vlaganja v vodovode in kanalizacijo. Tudi v proračunu za prihodnje leto
so namreč največ denarja, ki ostane za posodobitve ali gradnje, rezervirali za cevi za vodo,
tako pitno kot odpadno. Med drugim bo občina plačevala komunalno opremljanje Prilesja in
gradnjo še enega kraka novega vodovoda do Levpe.

Kmalu bodo uredili Parencano
Podjetje CPK (Cestno podjetje Koper), ki ga je izolska občina izbrala za ureditev kolesarske
poti in javne razsvetljave na nekdanji obalni cesti, je konec novembra končalo z deli in se te dni
lotilo podobnih del na Parencani. Tudi traso od priključka z Južno cesto pri tako imenovanih
Mišičevih blokih do postajališča Pit-stop bodo do konca marca na novo preplastili in jo
opremili z javno razsvetljavo.

Družino rešili

iz

snega

Še podnevi in ob lepem vremenu je teren težko prehoden, pod 30 centimetri snega, ponoči in
ob burji pa je prebijanje čez gozdove pod Starodom smrtno nevarno. V takih razmerah so v
noči na četrtek policisti, vojaki in gorski reševalci iskali migrante, ki so se izgubili. Našli so jih
zjutraj, k sreči so si ponoči naredili zavetje in zakurili ogenj.

Ker

je

ubil polsestro in svaka, bo 30 let

v

zaporu
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Obramba Marka Matića obsojenega na 30 let zapora, ker je v Krkavčah avgusta predlani
umoril svojo polsestro in svaka, ni uspela s pritožbo na vrhovnem sodišču. Vrhovni sodniki so
pritožbo zavrnili in potrdili sodbi koprskega okrožnega in višjega sodišča.
,

Ta zaskrbljeni teden kulture
Če smo v današnjem Tem veselem dnevu kulture, ki je postal žalosten, vendarle skušali najti
aktualno lepoto Prešernove poezije, se po dnevu, ko so bili razglašeni novi Prešernovi
nagrajenci, še odločneje vračamo v sodobnost. V njej ne mine več dan, da ne bi zaposleni v
kulturi vztrajno opozarjali “svojega” ministra in ministrstva, naj se zavzameta in poskrbita
zanje. Ta teden ni bilo drugače.

Klavdija Kutnar: “Ni naš interes biti velika, želimo pa biti
kakovostna univerza”
Klavdija Kutnar ki je pri vodenju Univerze na Primorskem nasledila Dragana Marušiča je
imela že tako ali tako težko in naporno nalogo. In nato je ravno v prvem letu njenega
rektorovanja udarila epidemija. A leto 2020 je prineslo tudi dvig števila študentov UP nad mejo
6000 in kot pravi rektorica ob svoji prvi obletnici, jim ta težek čas ni vzel volje in moči za
inovativne rešitve in strateški razmislek o prihodnosti.
,

,

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

Kako preživeti EPK in ostati živ
Istrska kulturna srenja je minuli teden za nekaj časa globoko onemela in se od prvotnega šoka
še ni pobrala. V idealizem, ki so ga gojili ustvarjalci kandidaturne knjige Pirana za Evropsko
prestolnico kulture (EPK), je kot meč zarezalo pismo direktorjev istrskih javnih zavodov ter
ustvarjalce kandidature za EPK pozvalo, naj se streznijo, saj prehitevajo čas in predvidevajo
dogodke, ki še nimajo podpore skupnosti. Spodbudili so refleksijo, ki je ni lahko uzreti, kaj šele
sprejeti.
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drugi epidemiji stabilna brezposelnost,
največ zaposlovanja v proizvodnji in trgovini
V

Čas branja: 5 min

0

Shrani

Več

03.12.2020 14:14
Lana Dakić

iz

teme

.

Obveščaj me o novih člankih

:

delodajalci

dodaj

zaposlovanje

dodaj

brezposelnost

dodaj

trg dela

dodaj

ZMAR

dodaj

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

Foto: Shutterstock

Več

iz

teme

delodajalci >

:

zaposlovanje >

brezposelnost >

trg dela >

ZMAR >

Evropska komisija >

Brezposelnost se kljub drugi epidemiji in zaustavitvi nekaterih dejavnosti ni
bistveno povečala: konec novembra je bilo na zavodu za zaposlovanje
registriranih 84.139 brezposelnih oseb, kar je dobrega pol odstotka več kot
oktobra. K temu so v precejšnji meri pripomogli interventni ukrepi:
subvencionirano čakanje na delo in povračilo nadomestil plač za višjo silo.
V prvih enajstih mesecih je bilo na
zavodu tako v povprečju prijavljenih
84.795 brezposelnih oseb, kar je 14,5
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odstotka več kot v enakem obdobju lani,
sporočajo iz zavoda za zaposlovanje.
Napovedi o letnem povprečju 87.900
brezposelnih se verjetno ne bodo
uresničile, se pa brezposelnost
tradicionalno nekoliko poveča konec
decembra, ko potečejo pogodbe za
določen čas.

Protikoronski ukrepi
zavirajo rast brezposelnosti
V primerjavi s prvim valom se število
brezposelnih v drugem valu ni opazneje
povečalo predvsem zaradi
protikoronskih ukrepov, zaradi česar
bosta letos upad zaposlenosti in rast
brezposelnosti manjša, kot bi bila sicer glede na upad BDP. Tako je bilo do
konca novembra na čakanju približno 73 tisoč zaposlenih, še za okoli 32 tisoč
zaposlenih pa so delodajalci oddali vloge za povračilo nadomestil zaradi višje
sile. »Do eksplozije brezposelnosti lahko pride, če država ne bo več
subvencionirala čakanja na delo in skrajšanega delovnika. Dokler pa bodo te
pomoči na voljo, jih bodo podjetniki izkoriščali, saj je to veliko bolje, kot če bi
morali zmanjševati število zaposlenih,« je novembra komentiral
ekonomist Anže Burger .

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

V drugi epidemiji na zavod pol manj brezposelnih
Novembra se je sicer na zavod na novo
prijavilo 7.356 brezposelnih oseb. Za
primerjavo, v prvem valu epidemije se
je aprila na zavod na novo prijavilo
skoraj dvakrat več, 14.419,
brezposelnih. Kot ugotavljajo na
zavodu, je bilo novembra med
novoprijavljenimi največ brezposelnih
zaradi izteka zaposlitev za določen čas
(43,8 odstotka), približno tretjina je bila
presežnih delavcev, zaradi stečajev je
bilo 50 novoprijavljenih brezposelnih,
706 pa je bilo iskalcev prve zaposlitve.
V letošnjih prvih enajstih mesecih se je
na zavod na novo prijavilo 90.509
brezposelnih, kar je dobro tretjino več
kot v enakem obdobju lani. Največ
prijav je bilo zaradi izgube zaposlitve za
določen čas (46,4 odstotka), sledili so presežni delavci in stečajniki (28
odstotkov), približno deset odstotkov pa je bilo iskalcev prve zaposlitve.
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Največ zaposlitev v proizvodnji in trgovini
V obdobju prvih enajstih mesecev se je iz evidenc zavoda odjavilo skupaj 81.662
brezposelnih, od tega se jih je 75 odstotkov zaposlilo. Novembra pa se je iz
evidence brezposelnih odjavilo 6.871 brezposelnih, od tega se jih je 66,8
odstotka zaposlilo ali samozaposlilo. "Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo
največ delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, prodajalcev,
tajnikov, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, čistilcev, strežnikov
in gospodinjskih pomočnikov, komercialnih zastopnikov za prodajo ter
voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil," pojasnjujejo na
zavodu.

Najbolj iskani ostajajo
proizvodni delavci

Tedensko v vašem e-nabiralniku!
Izbor najboljših služb

,

uporabni kadrovski

nasveti in TOP JOB Ambasador kjer
V novembru so delodajalci prek zavoda
prijavili 8.111 prostih delovnih mest, kar predstavljamo Slovence v tujini in jih
povezujemo s slovenskim gospodarstvom.
je 18,6 odstotka manj kot oktobra in
približno slabo četrtino manj kot
novembra lani. Delavce so najpogosteje
Potrdite prijavo »
iskali delodajalci s področja
Vaši podatki so na varnem. Časnik Finance se zavezuje, da bo vaše
predelovalnih dejavnosti, gradbeništva,
podatke skrbno hranil in uporabljal samo za pošiljanje Pisma
urednice Topjob ter jih ne bo posredoval tretjim osebam. Odjavna
povezava se nahaja na dnu vsakega biltena.
zdravstva in socialnega varstva ter
S potrditvijo se strinjate politiko zasebnosti Časnika Finance.
drugih raznovrstnih poslovnih
dejavnosti, kamor se uvrščajo tudi
kadrovske agencije. Najbolj iskani so bili novembra proizvodni in gradbeni
delavci, zdravstveno osebje in vozniki.
,

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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V prvih enajstih mesecih je bilo na zavodu objavljenih 107.802 prostih delovnih
mest, kar je 22,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Ob tem naj dodamo,
da podjetjem, ki so niso v državni lasti, ni treba objavljati prostih delovnih mest
na zavodu za zaposlovanje, ampak lahko objavijo prosto delovno mesto kjerkoli.

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

Novembra manj brezposelnih na območju Novega mesta in
Velenja
Po Sloveniji se je brezposelnost v novembru znižala v šestih območnih
zavoda, povečala pa v petih, medtem ko je na območju Trbovelj ostala
oktobra. Največji upad brezposelnosti so izmerili na območju Novega
odstotka) in Velenja (1,9 odstotka), kjer je v zadnjem času najbolj
zaposlovalo Gorenje , medtem ko se je novembra na mesečni ravni
brezposelnost najbolj povečala na območju Kopra (za šest odstotkov),
odstotka) in Murske Sobote (za dva odstotka).

enotah
enaka kot
mesta (2,1

Ptuja (2,7

Medletno se je brezposelnost najbolj zvišala na območju Kranja (29,5 odstotka),
Kopra (za 29,1 odstotka) in Ptuja (za 28,3 odstotka). Medletno je brezposelnost
upadla na območju Murske Sobote (za 1,8 odstotka).
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Kako kaže?
Vladni urad za makroekonomske analize in razvoj ( Umar ) je v zadnji jesenski
napovedi gospodarskih gibanj predvidel, da bi lahko bilo letos v povprečju
87.900 brezposelnih, v prihodnjem letu pa 92.900. Te jesenske napovedi so
sicer nekoliko bolj spodbudne kot poletne po prvi epidemiji, dane pa so bile,
preden je bil razglašen drugi val epidemije in so se nekatere dejavnosti ustavile.
Stopnja registrirane brezposelnosti je bila septembra 8,1-odstotna, kar je za 0,5
odstotne točke manj kot avgusta. Umar napoveduje, da bo letos stopnja
registrirane brezposelnosti 9,1-odstotna, prihodnje leto pa naj bi se zvišala na
9,5 odstotka.

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

Anketna brezposelnost je bila v tretjem letošnjem četrtletju 5,1-odstotna, Umar
ocenjuje, da bo letos 5,6-odstotna, prihodnje leto pa 5,4-odstotna. Evropska
komisija pa napoveduje za Slovenijo 4,8-odstotno anketno brezposelnost v
letu 2021.
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rast plač
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Podjetja bodo tudi v prihodnjem letu kljub koronakrizi težko
našla proizvodne in gradbene delavce.

teme

.

Obveščaj me o novih člankih
Pogled

Lana Dakić

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

iz

v

2021

:

dodaj

zaposlovanje

dodaj

trg dela

dodaj

Banka Slovenije

dodaj

Zavod Republike...

dodaj

Foto: Jure Makovec

Več
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:

Pogled v 2021 >
Zavod Republike... >

zaposlovanje >
Petin >

trg dela >
Adria Mobil >

Banka Slovenije >
KRKG >

ZMAR >

Evropska komisija >

Gospodarske razmere so se zaradi drugega vala epidemije spet močno
poslabšale, a v Banki Slovenije ocenjujejo, da manj kot spomladi. Napovedi
na trgu dela za prihodnje leto so previdne: dokler bodo trajali protikoronski
ukrepi, se brezposelnost ne bo opazneje zvišala, zaposlovali pa bodo večinoma
velikih podjetjih.
Slovenski delodajalci so za prvih šest
mesecev prihodnjega leta napovedali
1,3-odstotno rast števila zaposlenih,
kaže najnovejša anketa zavoda za
zaposlovanje, ki so jo izvedli v oktobru
med 2.771 slovenskimi podjetji, ki

v

1,3 odstotka
bo rast števila zaposlenih v prvi polovici
2021, kaže anketa zavoda za
zaposlovanje.
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skupaj zaposlujejo 289 tisoč ljudi. Polovica anketiranih delodajalcev v
prihodnjega pol leta ne pričakuje sprememb v povpraševanju po svojih izdelkih
ali storitvah, dobra četrtina (28,3 odstotka) pa pričakuje upad. Glede na velikost
podjetja je največ pesimizma med malimi zaposlovalci, saj zgolj 17,7 odstotka
vprašanih napoveduje vel povpraševanja po njihovih izdelkih ali storitvah,
sledijo srednje veliki delodajalci (18,5 odstotka) in veliki (približno tretjina).

V prvem polletju 2021 novih 26 tisoč zaposlitev

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

Anketirani delodajalci načrtujejo, da bodo v prvem polletju 2021 potrebovali
približno 8.600 novih zaposlenih, večinoma zaradi nadomeščanja (upokojitve,
porodniški in starševski dopusti, dolgotrajne bolniške …), začasnih zaposlitev
(fluktuacija, sezonske zaposlitve …), nekaj pa bo tudi novih delovnih mest. Na
zavodu za zaposlovanje so ocenili, da bodo v prihodnjih šestih mesecih
slovenska podjetja skupaj iskala približno 26 tisoč delavcev.
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Po panogah bo največ zaposlovanja v drugih raznovrstnih poslovnih
dejavnostih, kamor se uvrščajo tudi kadrovske agencije, in sicer bo rast 4,8odstotna, sledijo gradbeništvo (4,3-odstotna rast), zdravstvo in IKT-panoga (v
vsaki 3,3-odstotna rast). Največji upad števila zaposlenih predvidevajo v
gostinstvu (2,3 odstotka) in kmetijstvu (1,5 odstotka). Najbolj iskani bodo
proizvodni delavci, zidarji in prodajalci.

Polovica podjetij kljub
koronakrizi ne najde kadra

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

Precej najbolj iskanih poklicev je že dalj
časa deficitarnih in tudi zdajšnja anketa
je pokazala, da se kljub koronakrizi
strukturna neskladja na trgu dela niso
občutneje spremenila. Zato približno
tretjina podjetij še vedno težko najde
kader in težave pričakujejo tudi v
prihodnjem letu. Še posebej so izzive s
pomanjkanjem ustreznih profilov v
zadnjega pol leta imeli v velikih
podjetjih (52,9 odstotka vprašanih), po
panogah pa so najtežje našli nove
sodelavce v zdravstvu (57,6 odstotka
delodajalcev), kmetijstvu (52,6
odstotka) in gradbeništvu (45,4
odstotka).

10 najbolj iskanih poklicev
1.

Proizvodni delavci

2.

Zidarji

3.

Prodajalci

4.

Varilci

5.

Vozniki težkih tovornjakov

6.

Vojaki

Poklici za zdravstveno
oskrbo
7.

in

in

vlačilcev

socialno

8.

Skladiščniki, nabavniki, prodajniki

9.

Elektroinštalaterji

10. Čistilci, strežniki, gospodinjski
pomočniki
Vir:

ZRSZ

Zaradi pomanjkanja ustreznega kadra so podjetja najpogosteje odrejala
nadurno delo (39,8 odstotka podjetij), dobra petina delodajalcev (22,4
odstotka) pa je težave reševala s prenašanjem dela na zunanje izvajalce
(outsourcing). Petina je (pre)usposobila zaposlene, približno 17 odstotkov
delodajalcev, ki niso našli delavcev, pa je moralo zavrniti naročila, medtem ko je
osmina delodajalcev zaradi tega zmanjšala obseg proizvodnje ali storitev.

Kdo bo zaposloval
V anketi med TOP 101 največjim podjetjem , ki smo jo objavili v začetku
novembra, je več družb napovedalo, da bodo prihodnje leto okrepili svoje vrste.
Optimistične napovedi prihajajo iz proizvajalca avtodomov Adria Mobil , kjer
pravijo, da je povpraševanje po njihovih izdelkih v koronakrizi dobilo nov
zagon. Letos so tako zaradi povečanja naročil uvedli drugo izmeno v proizvodnji
predelanih kombijev, tako da bodo v tem in začetku prihodnjega leta dodatno
zaposlili skupaj 150 novih sodelavcev, predvsem v proizvodnji, z znanji
elektrotehnike, lesarstva, strojništva, računalništva. Zaposlovali bodo tudi v
avtomobilski industriji, logistiki, trgovini in farmaciji, kjer je novomeška Krka
pred kratkim napovedala povečanje števila zaposlenih v skupini za dober
odstotek. Konec letošnjega septembra so imeli 11.503 zaposlene, od tega v tujini
okoli 47 odstotkov, načrti pa so, da naj bi število vseh redno zaposlenih konec
leta 2021 preseglo 12.140.

82

Finance.si
Država: Slovenija

03.12.2020
Četrtek, 20:30

Kazalo

https://manager.finance.si/8968790/(Pogled-v-2021)...

4/5

Zaradi protikoronskih ukrepov manj brezposelnih

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

Neuradni podatki zavoda za zaposlovanje kažejo, da je bilo v zadnjih dneh
novembra na zavodu okoli 84 tisoč brezposelnih. Stopnja anketne
brezposelnosti je bila v tretjem četrtletju 5,1 odstotka. V primerjavi s prvim
valom se število brezposelnih v drugem valu ni opazneje povečalo predvsem
zaradi protikoronskih ukrepov, zaradi česar bosta letos upad zaposlenosti in
rast brezposelnosti manjša, kot bi bila sicer glede na upad BDP. Na čakanju je
bilo v zadnjih dneh novembra okoli 72 tisoč ljudi, kažejo podatki zavoda o
prejetih vlogah podjetij za subvencioniranje nadomestil plač, prav tako je zavod
prejel 14.680 vlog za uveljavljanje višje sile za okoli 30 tisoč zaposlenih.

Urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je v jesenski
napovedi, pripravljeni pred drugim valom, za prihodnje leto ocenil, da bo v
Sloveniji v povprečju 92.900 brezposelnih. Ukrep subvencioniranega čakanja na
delo je sicer s PKP 6 podaljšan do konca januarja, subvencionirano skrajšanje
delovnega časa pa do konca junija. Umar je še ocenil, da bo zaposlenost v
prihodnjem letu pozitivna, 0,3-odstotna, stopnja anketne brezposelnosti pa 5,4odstotna. Evropska komisija pa napoveduje za Slovenijo 4,8-odstotno
anketno brezposelnost v letu 2021.

Bo minimalna plača zamrznjena?
Plače se v prihodnjem letu naj ne bi opazneje spremenile. V letošnjih prvih
devetih mesecih je povprečna bruto plača znašala 1.823,05 evra in se je
medletno zvišala za 5,5 odstotka. Rast je posledica višje minimalne plače,
dogovora s sindikati v javnem sektorju, pa tudi zaradi drugačne metodologije
statističnega urada – pri izračunu povprečne plače namreč upoštevajo samo
plače, izplačane v breme delodajalca, ne pa tudi denimo nadomestila plač, ki jih
je delodajalcem v okviru ukrepov povrnila država.
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Za prihodnje leto zakon določa, da se
0,9
minimalna plača izračunava po novi
formuli, kar bi pomenilo zvišanje
odstotka bo nominalno v prihodnjem
letu višja povprečna bruto plača,
minimalne plače za okoli 8,9 odstotka.
napoveduje Umar, realno pa nižja za
Delodajalci že pozivajo k
0,7 odstotka.
zamrznitvi minimalne plače , čemur
je naklonjen tudi gospodarski minister
Zdravko Počivalšek , medtem ko sindikati vztrajajo pri novi formuli. Omenja
se tudi možnost, da bi zamrznitev sprejeli v okviru novega PKP 7, ki je že v
pripravi.
Umar sicer ocenjuje, da bo v prihodnjem letu povprečna bruto plača nominalno
višja za 0,9 odstotka (v zasebnem sektorju za 1,1 odstotka, v javnem pa za
odstotek), realno pa nižja za 0,7 odstotka (v zasebnem nižja za pol odstotka, v
javnem pa za 0,6 odstotka).
Tudi Banka Slovenije ocenjuje, da se bo rast plač upočasnila: »Pričakujemo, da
bo to izrazitejše v zasebnem sektorju, saj bodo na dinamiko plač v javnem
sektorju ob vnovičnem razmahu epidemije spet vplivala izplačila dodatkov.«

V EU bodo brezposelnost poskušali zavirati

s

shemo SURE

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

Evropska komisija je novembra že omogočila nekaterim državam članicam črpanje
ugodnih posojil prek vseevropske sheme za krajši delovni čas SURE, ki je težka sto
milijard evrov. Prav zaradi te sheme, katere cilj je ohraniti delovna mesta, da bodo
lahko podjetja ob zagonu gospodarstva takoj začela normalno poslovati, naj bi bila
po napovedih Bruslja rast brezposelnosti manjša kot upad BDP.
Po oceni komisije naj bi se brezposelnost
na evrskem območju v prihodnjem letu
9,4 odstotka
zvišala za približno eno odstotno točko,
na 9,4 odstotka. V Nemčiji, za Slovenijo
bo po oceni komisije brezposelnost na
najpomembnejši izvozni partnerici, naj bi evrskem območju v prihodnjem letu.
brezposelnost v prihodnjem letu ostala
enaka letošnji, torej štiriodstotna, v
Avstriji pa naj bi se znižala za slabe pol odstotne točke, na 5,1 odstotka. Za Italijo
napovedujejo rast brezposelnosti za poldrugo odstotno točko, na 11,6 odstotka,
najvišjo stopnjo brezposelnosti v EU pa naj bi imeli v Španiji (17,9 odstotka) in Grčiji
(17,5 odstotka).
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Pogledali smo, kaj lahko pričakujete v gradbeništvu, transportu in
logistiki, avtomobilizmu, trgovini na drobno, elektro- in kovinski
industriji, IKT, farmaciji, turizmu, energetiki in kmetijstvu.

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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AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA: okrevanje šele leta 2023
Leto se je za avtoindustrijo začelo dobro, s stabilno prodajo v Evropi ter majhno
rastjo na Kitajskem in v ZDA. Pred izbruhom koronavirusa so analitiki
napovedovali eno- do dvoodstotno rast prodaje letos, kar bi pomenilo od 91 do
92 milijonov prodanih avtomobilov v svetu.
Izbruh koronavirusa pa je avtomobilski
84
trg prvič sesul spomladi, drugič pa v
jesenskih mesecih. V prvi polovici leta
milijonov vozil bo prodanih v
prihodnjem letu po napovedih LMC
je to pomenilo od 25- do 30-odstotni
Automotive, kar je na ravni leta 2016 in
upad prodaje globalno, od tega 152017.
odstotnega na Kitajskem, 24odstotnega v ZDA in kar 40-odstotnega
v Evropi. Do konca leta se bo prodaja avtomobilov v svetu skrčila za slabih 20
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odstotkov, na 75 milijonov avtomobilov, v prihodnjem letu pa bo po napovedih
LMC Automotive zrasla na 84 milijonov vozil, kar je na ravni leta 2016 in 2017.
Po napovedih GlobalData se bo trg na lansko raven, torej 90 milijonov vozil,
vrnil šele leta 2023.
Koronakriza pa je hkrati tudi pospešila prehod z motorjev na notranje
izgorevanje na električne. V prvih devetih mesecih se je namreč prodaja
električnih avtomobilov in priključnih hibridov povečala za 11 odstotkov, na 1,75
milijona. Še bolj je zrasel njihov delež, in sicer z 2,3 na 3,4 odstotka. Septembra
so elektrificirani avtomobili na zunanje polnjenje dosegli 4,9-odstotni svetovni
tržni delež, obeta se nadaljnja rast. Največji, 18-odstotni delež, si je letos
odrezala Tesla . Sledijo Volkswagen , BYD in BMW s šestodstotnim deležem
ter Renault , Mercedes-Benz , Audi , Volvo in Hyundai s štiriodstotnim
deležem.

IKT: večodstotna rast se bo prihodnje leto vrnila

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

Koronakriza je pospešila digitalizacijo, ki se bo s podobno intenzivnostjo
nadaljevala tudi prihodnje leto. Nekatera podjetja so tako prvič omogočila delo
na daljavo, druga pa že uvajajo naprednejše storitve, kot sta e-podpis in
videoidentifikacija. »Pri vseh teh primerih sodelujejo IKT-podjetja, za katera ti
projekti pomenijo delež novih 'kriznih' poslov. Je pa po drugi strani kriza
zamaknila izvajanje projektov in sklepanje nekaterih novih poslov,« razlaga
Nenad Šutanovac , vodja združenja za informatiko in
telekomunikacije pri GZS .
Glavni trendi, ki bodo kratkoročno in
srednjeročno vplivali na panogo, so tudi 5 odstotkov
proizvodnja, ki se vrača v izvorne
bo obsegala rast IKT, napovedujejo v
analitski hiši Gartner.
države, delo od doma in krepitev
spletne prodaje, našteva Šutanovac.
Hitro se tudi razvijajo rešitve na področju interneta stvari, pri analizi velikih
količin podatkov, umetni inteligenci, robotiki in 5G. »Vse to odpira nove
priložnosti v različnih panogah in področjih, kot so pametne tovarne, pametna
mesta in skupnosti, v prometu in logistiki, v zdravstvu, energetiki, javni
varnosti, tudi v avtomobilski industriji,« dodaja.
Pod črto bo letošnjih prihodkov slovenskih IKT-podjetij kljub vsemu manj; v
primerjavi z letom 2019 bodo za pet do 15 odsotkov manjši. Kaj pa 2021? Urad
za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je optimističen; v jesenski
napovedi je zapisal, da bo dodana vrednost prihodnje leto zrasla za 13 odstotkov
in s tem krepko presegla tudi lansko. Panoga v Sloveniji sicer zaposluje okoli 30
tisoč ljudi in pomeni okoli štiri odstotke BDP. Najvišjo dodano vrednost
ustvarjajo telekomunikacijska podjetja in storitveni del z lastnimi produkti, ki
jih podjetja prodajajo tudi na tujih trgih.
Globalna IKT-industrija bo v najboljšem primeru 2020 končala na enaki ravni
kot lani, še verjetnejši pa je do petodstotni upad, kar lahko po ocenah analitske
hiše Gartner pripišemo manjšim proračunom za informatiko podjetij v zabavni
in letalski industriji. So pa Gartnerjevi analitiki vseeno optimistični; menijo

86

Finance.si
Država: Slovenija

03.12.2020
Četrtek, 14:00

Kazalo

https://manager.finance.si/8968793/%28Pogled-v-202...

3 / 10

namreč, da se bo okoli petodstotna rast vrnila prihodnje leto in se nadaljevala
vsaj do 2024.

KOVINSKA INDUSTRIJA: nove priložnost za tiste v dobri
kondiciji

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

V kovinski industriji leto 2021 pričakujejo s precej negotovosti. »Odvisni smo
od nepredvidljivih epidemioloških razmer in z njimi povezanih ukrepov in, kot
kaže, bo drugemu valu sledil še tretji,« pravi Janja Petkovšek , direktorica
združenja kovinske industrije pri GZS. Razmere so od podjetja do podjetja sicer
različne. »Eden izmed naših članov ima dela za ves december, drugi bo moral
proizvodnjo takrat ustaviti, spet tretji pa ima običajni obseg naročil že za
celotno prvo četrtletje prihodnjega leta,« poudarja sogovornica.

Foto: URBAN ŠTEBLJAJ

»Vlaganja so zadržana, tudi proračuni za razvojne projekte za prihodnje leto so nižji,
ker so prihodki manjši. Je pa kriza lahko priložnost za agilna podjetja, ki bi znala
izkoristiti razpoke v dobaviteljskih verigah,« napoveduje Janja Petkovšek z GZS.
Kovinsko industrijo pri nas sestavlja okoli 3.500 podjetij, ki zaposlujejo 65 tisoč
ljudi. Panoga je ena izmed pomembnejših za slovensko gospodarstvo; na leto
namreč ustvari okoli 9,6 milijarde evrov, od tega več kot 70 odstotkov v tujini.
Letos bo prihodkov po ocenah Petkovškove zagotovo manj, »ne pa toliko manj,
kot smo se bali ob prvem valu«. V nekaterih podjetjih je število naročil spomladi
namreč upadlo tudi za 90 odstotkov v primerjavi z istim obdobjem lani. Poleti je
sledil odboj, predvsem zaradi povečanega povpraševanja avtomobilske panoge,
na katero je vezan velik del slovenskih kovinskih podjetij. »Ko pa se kupec
ustavi, se ustavi proizvodnja tudi pri nas, saj smo odvisni od svetovnih
dobaviteljskih poti,« opozarja Petkovškova.
Trenutna prednostna naloga kovinarjev je tako zmanjševanje škode in blaženje
posledic. »Vlaganja so zadržana, tudi proračuni za razvojne projekte za
prihodnje leto so nižji, ker so prihodki manjši,« razlaga. Je pa kriza vseeno
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lahko tudi priložnost za agilna podjetja, ki bi znala izkoristiti razpoke v
dobaviteljskih verigah. »Če nekdo ni sposoben izpolniti svojih nalog, lahko
vskoči drugi, ki je v boljši kondiciji,« je prepričana Petkovškova.
Razmere in napovedi za kovinsko industrijo so sicer podobne tudi drugje po
Evropi. Napovedane polodstotne rasti evropska podjetja letos tako ne bodo
dosegla, predkrizni obseg dela pa bo težko dosegljiv cilj tudi v 2021,
napovedujejo ekonomisti združenja Orgalim, ta zastopa 48 nacionalnih
evropskih tehnološko-industrijskih združenj, tudi iz kovinskopredelovalne
panoge.

ELEKTROINDUSTRIJA: med večjimi izzivi napovedan
dvig minimalne plače

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

Tudi direktorji podjetij v elektroindustriji, ki je izrazito izvozno usmerjena,
upajo, da se popolni »lockdown« v Evropi ne bo ponovil. »V nasprotnem
primeru bodo v krizi tudi podjetja, ki do danes upada niso občutila,« ocenjuje
Marjan Rihar , direktor panožne zbornice elektronske in elektroindustrije pri
GZS. V povprečju je bilo naročil letos manj, težave pa so povzročali tudi zastoji v
dobavnih verigah. Skupnih prihodkov bo tako v primerjavi z lani manj za šest
odstotkov. Podjetja povečini sicer niso odpuščala, oprla so se namreč na pomoč
države in izkoristila lastne rezerve. Če bo šlo vse po načrtu, bi se rast po ocenah
Riharja prihodnje leto lahko vrnila.

Foto: Jure Makovec

Kriza vseh sicer ni prizadela enako. Nekatera podjetja imajo zaradi povečanega
obsega dela celo večje težave z zaposlovanjem novega kadra kot pa z blaženjem
posledic pandemije, ugotavlja Marjan Rihar z GZS.
Kriza vseh sicer ni prizadela enako. »Bolj stabilna so podjetja s stalnimi
dobavnimi verigami in taka, ki so se hitro prilagodila novim zahtevam glede
varnosti in zaščite,« razlaga Rihar. Nekatera imajo zaradi povečanega obsega
dela celo večje težave z zaposlovanjem novega kadra kot pa z blaženjem posledic
pandemije.
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Podobno kot večina gospodarstva bodo tudi elektropodjetja prihodnje leto
nadaljevala digitalizacijo in avtomatizacijo, denimo z uvajanjem robotov v
proizvodnji. Jih pa čaka tudi kar nekaj izzivov. Med večje Rihar uvršča vse višje
cene surovin in pa napovedani dvig minimalne plače s 1. januarjem 2021.
»Zvišanje minimalne plače v času kriznih razmer je resna motnja v poslovanju.
Povzročilo bo dvig stroškov za nadaljnjih pet odstotkov in zmanjšanje števila
zaposlenih,« trdi.
Slovenska elektroindustrija, ki šteje okoli 1.100 podjetij, je po zadnjih podatkih
iz leta 2019 sicer dajala delo 36.5000 zaposlenim. Panoga ustvarja okoli 5,6
milijarde evrov, več kot 90 odstotkov na tujih trgih.

ENERGETIKA: leto atraktivnih e-projektov
Vse več najbolj atraktivnih energetskih projektov izvajajo investitorji na,
pogojno rečeno, mikro ravni. Vlagatelji so sicer velika podjetja in energetske
družbe, rešujejo pa izzive, ki jih neposredno občutimo v vsakdanjem poslovnem
ali zasebnem življenju. Nekaj primerov takšnih naložb oziroma projektov, ki jih
pričakujemo v letu 2021.

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

Širila se bo uporaba baterijskih hranilnikov. Pričakujemo, da bodo vanje vlagali
v podjetjih, kjer želijo bolj dejavno upravljati svoj odjem električne energije.
Prva lastovka je bila letos Iskra , verjetno jim bodo sledili še v katerem podjetju.
V baterijske hranilnike bodo začeli vlagati tudi v gospodinjstvih. Sprva
predvsem tako imenovani tehnofriki. Najbolj opazna ponudnika takšnih baterij
sta Tesla, ki vstopa na slovenski trg prek podjetja NGEN , in Porschejev sistem
moon.
Pričakujemo tudi nove inovativne
V energetiki se bo med drugim širila
uporaba baterijskih hranilnikov. Po
projekte pri upravljanju energije,
pričakovanjih bodo vanje vlagali v
predvsem takšne, pri katerih bodo
podjetjih, kjer želijo bolj dejavno
povezali različne energente, podjetja in upravljati svoj odjem električne
lokalne skupnosti. Kakšne utegnejo biti energije.
e-naložbe nove generacije, kažejo na
primer energetska skupnost Luče, uporaba vodika v Steklarni Hrastnik ,
napoved oblikovanja energetske skupnosti Jesenice in trajnostni energetski
krog podjetja GEN-I in inštituta Metron inovatorja Andreja Pečjaka .
Tehnologija bo omogočila več povezovanja odjemalcev in malih proizvajalcev
električne energije, ki bodo skupaj ponujali na trgu tako imenovano
elektroenergetsko prožnost. To pomeni, povedano poenostavljeno, da bodo
zmanjšali porabo, ko bo na trgu elektrika draga, oziroma bodo porabo povečali,
ko bo elektrika poceni. Več takšnega povezovanja bodo omogočili predvsem vse
bolj razvita programska oprema in veliki sistemski bateriji, ki ju je NGEN
postavil na Jesenicah in v Kidričevem.
Investitorji bodo nadaljevali tudi klasične projekte, predvsem s prenovo in
jačanjem elektroenergetskega omrežja, ELES bo nadaljeval gradnjo povezave z
madžarskim omrežjem. Če ne bo več ovir, bodo v družbi HESS začeli gradnjo
hidroelektrarne Mokrice. Kandidati za postavitev sežigalnic pa se bodo še naprej
trudili izpolniti okoljske in prostorske zahteve ter najti skupni jezik s civilnimi
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iniciativami.

GRADBENIŠTVO: veliki optimistični zaradi javnih naložb,
mali obrtniki v skrbeh

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

Novembrski podatki o gospodarskem razpoloženju, ki ga meri statistični urad,
kažejo, da se je na mesečni ravni to poslabšalo za 6,8-, v gradbeništvu pa zgolj
za 0,2-odstotne točke. To je v skladu z pričakovanji slovenskih gradbenih
podjetij za leto 2021. Ta pričakujejo, da bodo letos in prihodnje leto, kljub
koroni, ustvarila približno enake prihodke, kot so jih lani, in sicer dobrih pet
milijard evrov. Optimizem gradbincem zbujajo predvsem napovedi ministrstva
za infrastrukturo, ki bo za naložbe v javne infrastrukturne projekte prihodnje
leto namenilo dobro milijardo evrov, to je kar 270 milijonov evrov več od prvih
načrtov. Temu je treba dodati še približno 500 milijonov evrov, ki jih bosta
investirala Dars in 2TDK v avtocestno infrastrukturo in v gradnjo drugega tira.
Denar za gradbince je pripravljen tudi v občinskih proračunih za razvoj in
prenovo občinske infrastrukture.
Vendar optimizem v gradbeni panogi ni
1
enoten in upada v skladu z velikostjo
podjetij. Veliki gradbinci, ki si lahko od
milijardo evrov vsaj bo za naložbe v
javne infrastrukturne projekte
javnega denarja obetajo največ, so zelo
prihodnje leto namenilo resorno
optimistični. Nekaj več dvoma je v
ministrstvo, kar je kar 270 milijonov
izjavah lastnikov srednjih podjetij. Ta
evrov več od prvih načrtov.
so bolj odvisna od zasebnih naložb, ki se
zaradi negotovosti ohlajajo, vendar stavijo na njihovo prilagodljivost na hitre
spremembe na trgu. Pričakujejo tudi, da se bo denar iz javnih projektov
pravično razdelil in da ne bodo vsega pobrala le največja podjetja.
Popoln pesimizem pa je zajel obrtnike, ki so vezani na gradbene posle. Ti
večinoma delajo za zasebna podjetja in fizične osebe, nekaj posla kot
podizvajalci opravijo za velika in srednja podjetja. Letos bodo sicer predvidoma
dosegli postavljene načrte, vendar jih zelo skrbi, kaj bo prihodnje leto.
Povpraševanje zasebnega sektorja se ustavlja, vprašljiva bo kupna moč
prebivalcev. Dodatno jih bremeni prodaja storitev, ki bi jih začeli izvajati
prihodnjo pomlad. Trženja jeseni zaradi zdravstvenih ukrepov ne morejo
izvajati, kot so jih običajno doslej.

LOGISTIKA IN TRANSPORT: obseg blaga v mednarodni
menjavi bo zrasel za 7,2 odstotka
Logistika in transport vedno dihata skupaj z industrijsko proizvodnjo, trgovino
in porabo. Če bi sklepali zgolj po kazalniku prodaje gospodarskih vozil, bo
prihodnje leto za cestne logiste vse prej kot rožnato. Prodaja novih gospodarskih
vozil se je začela umirjati že lani in leto 2019 končala s 14-odstotnim upadom.
V letošnjem prvem polletju pa se je prodaja skrčila za polovico v primerjavi s
polletjem leta 2019. Še precej bolj črna slika je pri avtobusih, kjer se je prodaja
ob začetku koronakrize povsem ustavila. Kljub temu pa napovedi logistov glede
prihodnjega leta niso pesimistične. Tudi v času epidemije potreba po prevozih
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enega na drugi konec sveta ostaja.

Zaznati pa je precejšne razlike med
V prihodnjem letu logisti pričakujejo
nadaljnjo rast cen ladijskih voznin med
panogami: avtoindustrija in dejavnosti,
Evropo in Azijo. Tudi cene letalskih
povezane z letalsko industrijo, so v
prevozov tovora bodo še naraščale.
krčenju, enako velja za dejavnosti,
povezane z gostinstvom in turizmom. Ne glede na to pa se mednarodna trgovina
ni ustavila, povpraševanje po živilih in nujnih izdelkih ostaja enako kot prej,
povečala pa so se naročila v farmaciji in medicini in na področju informacijskih
tehnologij ter seveda pri zaščitni opremi. Začel se je tudi proces postopne
deglobalizacije, ki bo zelo verjetno počasen.
V industrijskih podjetjih v Evropi ugotavljajo, da ni pametno nakupovati zgolj
pri azijskih dobaviteljih, zato iščejo dodatne dobavitelje v regiji. V prihodnjem
letu logisti pričakujejo nadaljnjo rast cen ladijskih voznin med Evropo in Azijo,
kar bo trajalo vsaj do kitajskega novega leta. Cene rastejo predvsem zato, ker
ladjarji umikajo že napovedane vožnje ladij, da se izognejo praznim vožnjam in
cenovnemu dumpingu.

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

Tudi cene letalskih prevozov tovora bodo še naraščale, vse dokler se ne bo znova
vzpostavil potniški letalski promet. Potniška letala namreč v običajnih časih
prepeljejo velik del letalskega tovora. Logisti za prihodnje leto pričakujejo tudi
vnovično rast cen goriva, ki so se letos sesedle. V vsakem primeru bo v 2021 še
veliko priložnosti za premikanje zabojnikov, palet in paketov po svetu – hitrost
odboja pa bo odvisna od umirjanja epidemije in gospodarskega okrevanja. Letos
naj bi obseg blaga v mednarodni menjavi upadel za devet odstotkov, prihodnje
leto pa naj bi zrasel za 7,2 odstotka, napovedujejo pri Bloombergu.

FARMACIJA: ključne preventivne terapije in
personalizirano digitalno zdravljenje
Če se bo koronakriza zavlekla, bo okrevanje prihodnje leto počasno,
napovedujejo analitiki podjetja IQVIA. Panogi na razviti trgih sicer
napovedujejo 3,1-odsotno povprečno letno rast do 2024, kar je za dve odstotni
točki manj od predhodnega petletnega obdobja.
Rasla naj bi tudi poraba generičnih
3,1 odsotka
zdravil, segmenta, v katerem deluje
novomeška Krka . Optimistične
bo v povprečju letna rast do 2024 v
farmaciji na razvitih trgih, kar je sicer za
napovedi temeljijo na dejstvu, da se
dve odstotni točki manj od prejšnjega
prebivalstvo stara in povečuje, da so
petletnega obdobja.
zdravila bolj dostopna, standard ljudi
pa vse višji. Trg generičnih zdravil naj
bi do leta 2022 tako zrasel za 4,8 odstotka, so sporočili iz Krke, kjer tudi za leto
2021 načrtujejo povečanje prodaje in dobička. Letos bo prodaje po pričakovanju
okoli 1,52 milijarde evrov, dobička pa 260 milijonov evrov. Opozarjajo sicer, da
bodo rezultati v bližnji prihodnosti odvisni tudi od širjenja epidemije in z njo
povezanih ukrepov držav ter globalnega okrevanja po koncu pandemije. »Ti
dogodki in procesi so zelo nepredvidljivi in lahko na globalni ali regionalni ravni
povzročijo tudi manjše povpraševanje po farmacevtskih izdelkih. Seveda gredo
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lahko ti procesi tudi v pozitivno smer,« je Krka zapisala
prvih devet mesecev letos.

v

svojem poročilu za

Analitiki Deloitta pa medtem napovedujejo, da bodo za farmacevtsko
industrijo v prihodnjih letih ključne preventivne terapije, rešitve za
personalizirano in digitalno zdravljenje ter napredne tehnologije, kot so
robotika, nanotehnologija in inženiring tkiv. Pomembna bo tudi splošna
digitalizacija procesov. Da bo ta v prihodnje pogojevala poslovno uspešnost, so
prepričani tudi v Krki. »Povečuje se povezljivost proizvodne in druge tehnološke
opreme. Dodajajo se funkcionalnosti, kot so oblačne storitve in umetna
inteligenca. Digitalizacija nam pomaga v proizvodnji, razvoju, pri načrtovanju
aktivnosti terenskih ekip, v logistiki in pri optimizaciji poslovnih procesov,« še
naštevajo.

TURIZEM: okrevanje bi se lahko začelo v drugi polovici
2021 in bo dolgotrajno

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

Turizem je ena izmed najbolj prizadetih panog zaradi pandemije. Po zadnjih
podatkih Svetovne turistične organizacije (UNWTO) so mednarodni
prihodi v prvih osmih mesecih letos upadli za 70 odstotkov v primerjavi z istim
obdobjem lani. Strokovna skupina pri UNWTO napoveduje opaznejše okrevanje
mednarodnega turističnega povpraševanja v tretjem četrtletju 2021, po mnenju
petine strokovnjakov bi o preobratu lahko govorili šele v 2022.
Pandemija bo korenitno spremenila obliko potovanj, leto 2021 bodo
zaznamovale tri ključne spremembe, piše The Economist. Manj bo potovanj, a
ta bodo trajala dlje. Druga sprememba bo preusmerjanje na domači turizem, ta
bo v 2021 doživel razcvet. Tretja sprememba bo v naravi potovanj. Ker vse več
ljudi dela od doma, bo prihajalo do povezovanja dela in počitnic, iskane bodo
destinacije z manj omejitvami.
Slovenski turizem je po več rekordnih
Turizem bodo zaznamovale tri ključne
spremembe, piše Economist: manj bo
letih, tudi z vidika rasti obsega
potovanj, a bodo trajala dlje,
prihodkov, med panogami, ki jih je
preusmerjanje na domači turizem in
koronakriza najbolj prizadela.
drugačna narava potovanj.
»Povprečno zmanjšanje prihodkov v
primerjavi z lanskim letom ocenjujemo na 60 odstotkov, v posameznih
segmentih turizma, to so del gostinstva, poslovni turizem, turistične agencije,
letalski promet, turistične znamenitosti, pa je izpad še precej večji,« pojasnjuje
Fedja Pobegajlo , direktor Turistično gostinske zbornice . Kljub ukrepom
države, kot so sofinanciranje čakanja na delo in turistični boni, ki so pomagali
delu družb, je preživetje podjetij pod vprašajem, izgubljenih pa je bilo do danes
že prek 9.500 delovnih mest v turizmu, pojasni.
V zbornici v 2021 pričakujejo počasno rast prihodkov, najprej jo bodo ustvarjali
domači gosti. Ocenjujejo tudi, da se bodo znova pojavile razlikek med
destinacijami in bodo podobno kot letos bolje poslovale obalna, termalne in
gorske destinacije. Pričakujejo tudi spremembo potovalnih trendov. »Gostje se
bodo izogibali množicam, množičnemu turizmu, prednost bodo dajali zunanjim
aktivnostim v naravi, lokalnim vsebinam in trajnostnim produktom.«
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TRGOVINA NA DROBNO: virus pospešil digitalizacijo
Ob nadaljevanju ukrepov, ki omejujejo poslovanje trgovcev, v prihodnjem letu
sledi nadaljnje poslabšanje finančne slike panoge, s tem pa propadanje podjetij
in rast števila brezposelnih, napoveduje izvršna direktorica Trgovinske
zbornice Slovenije Mija Lapornik . Ob tem poudarja, da je sicer vsakršno
napovedovanje v trenutnih razmerah izjemno nehvaležno, saj se hitro
spreminjajo tudi pogoji poslovanja.

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

Nekaj upanja za trgovce vliva napoved
4,7
Umarja, da naj bi zasebna poraba po
letošnjem 6,6-odstotnem upadu že
odstotka se bo po napovedi Umarja v
2021 povečala zasebna poraba, kar pa
prihodnje leto okrevala in se povečala
za 4,7 odstotka. A Lapornikova meni, da v trgovinski zbornici razumejo kot
precej optimistično napoved.
gre za kar optimistično napoved,
uresničljivo le pod pogojem, da se nas
bo tretji val epidemije izognil, kar pa je po njenih besedah malo verjetno.
Napovedi članov zbornice so nižje. »Nekateri neživilski trgovci že napovedujejo
celo do 20-odstotno zmanjšanje prihodka glede na letos, in še to le pod
pogojem, da bo že v prvi polovici prihodnjega leta na voljo tudi cepivo.«
V prihodnjem letu se bo sicer nadaljevala digitalizacija panoge, ki jo je
epidemija pospešila. »Mnogo hitreje se uveljavlja tako imenovano omni
nakupovanje prek integracije več prodajno-nakupovalnih poti, prav tako se
stalno povečuje obseg ponudbe na spletu. Ključna izziva spletne prodaje pa
ostajata, to sta dobava in odličnost storitve – kar so tudi jasna pričakovanja
slovenskega potrošnika,« pravi sogovornica. Tudi v prihodnjem letu bo tako
izziv poznavanje potrošnika – kakšen je in kaj želi, pravi. »Zadovoljstvo
potrošnikov je bistvenega pomena. Treba bo definirati njegove potrebe, želje in
način nakupovanja ter izboljšati oziroma poenostaviti nakupno izkušnjo,
neodvisno od tega, ali gre za spletno nakupovanje ali za nakupovanje v fizičnih
prodajalnah.«

KMETIJSTVO: cene pridelkov bodo še upadale
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in
Organizacija za prehrano in kmetijstvo ( FAO ) pri Združenih narodih
napovedujeta, da bo letošnja dosti manjša gospodarska rast pripomogla k
nadaljnjemu upadanju cen kmetijskih surovin. Če bodo ukrepi učinkoviti in bo
gospodarstvo leta 2021 okrevalo, bo zraslo tudi povpraševanje po kmetijskih
proizvodih, cene pa se bodo v nekaj letih vrnile na predkoronsko raven.
Ob predpostavki, da svetovno gospodarstvo doseže 3,4-odstotno letno rast, in če
ne bo večjih motenj v mednarodni trgovini, OECD in FAO predvidevata, da se
bo v prihodnjem desetletju kmetijska in ribiška proizvodnja povečala za
približno 1,4 odstotka na leto. Produktivnost bo še naprej hitreje rasla kot
povpraševanje, realne cene večine kmetijskih surovin pa naj bi se do leta 2029
zniževale, še napovedujeta.

93

03.12.2020

Finance.si

Četrtek, 14:00

Država: Slovenija

Kazalo

https://manager.finance.si/8968793/%28Pogled-v-202...

Tudi kratkoročne napovedi za kmetijske
trge v EU, ki jih je evropska komisija
objavila oktobra, se vrtijo okoli
najverjetnejših posledic epidemije.
Cene mleka in mesa se popravljajo,
količinski odkup mleka raste, izvoz
oljčnega olja iz EU pa bo rekordno
velik. Slabše je pri žitu, sploh pšenici, in
sladkorju, ki so ju pridelali manj.

10 / 10

1,4
odstotka na leto se bo v prihodnjem
desetletju povečala kmetijska in ribiška
proizvodnja ob predpostavki, da
svetovno gospodarstvo doseže 3,4odstotno letno rast, predvidevata OECD
in FAO.

Zaradi zaprtja gostiln in drugih protikoronskih ukrepov letos pričakujejo za 1,4
odstotka, leta 2021 pa za 1,5 odstotka manjšo količino govejega mesa. Pred
kratkim v Nemčiji odkrita afriška prašičja kuga bo glavni razlog, da bodo letos
in leta 2021 v EU vzredili manj svinjskega in več perutninskega mesa. Letos in
prihodnje leto pa naj bi se nadaljeval upad prireje mesa drobnice v EU.

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

Evropska komisija pričakuje manjšo čredo krav molznic, za 0,8 odstotka
večjo prirejo mleka v letu 2021 in nadaljnjo rast neposredne prodaje, ki jo
poganja večje povpraševanje po lokalni hrani in kratkih dobavnih verigah.
Konkurenčne cene posnetega mleka v prahu, polnomastnega mleka v prahu in
masla v EU bodo tudi prihodnje leto omogočile rast izvoza. Z zaprtjem gostiln se
je poraba sira v EU zmanjšala, izvoz sira naj bi zrasel za pet odstotkov in
omogočil za 0,7 odstotka večjo proizvodnjo.
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Pogledali smo, kaj lahko pričakujete v gradbeništvu, transportu in
logistiki, avtomobilizmu, trgovini na drobno, elektro- in kovinski
industriji, IKT, farmaciji, turizmu, energetiki in kmetijstvu.
Nataša Koražija Blažej Kupec Miloš Milač Vasilij Krivec Borut Hočevar Ajda Končar
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Pogled v 2021 >
Renault >

,
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Volkswagen >

BYD Auto >

BMW >

Audi >

AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA: okrevanje šele leta 2023
Leto se je za avtoindustrijo začelo dobro,

s

stabilno prodajo v Evropi ter majhno

rastjo na Kitajskem in v ZDA. Pred izbruhom koronavirusa so analitiki
napovedovali eno- do dvoodstotno rast prodaje letos, kar bi pomenilo od 91 do
92 milijonov prodanih avtomobilov v svetu.
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Izbruh koronavirusa pa je avtomobilski
trg prvič sesul spomladi, drugič pa v

84

jesenskih mesecih. V prvi polovici leta

milijonov vozil bo prodanih v
prihodnjem letu po napovedih LMC
Automotive, kar je na ravni leta 2016
2017.

je to pomenilo od 25- do 30-odstotni
upad prodaje globalno, od tega 15odstotnega na Kitajskem, 24-

in

odstotnega v ZDA in kar 40-odstotnega
v

Evropi. Do konca leta se bo prodaja avtomobilov v svetu skrčila za slabih 20

odstotkov, na 75 milijonov avtomobilov, v prihodnjem letu pa bo po napovedih
LMC Automotive zrasla na 84 milijonov vozil, kar je na ravni leta 2016 in 2017.
Po napovedih GlobalData se bo trg na lansko raven, torej 90 milijonov vozil,
vrnil šele leta 2023.
Koronakriza pa je hkrati tudi pospešila prehod

z

motorjev na notranje

izgorevanje na električne. V prvih devetih mesecih se je namreč prodaja
električnih avtomobilov in priključnih hibridov povečala za 11 odstotkov, na 1,75
milijona. Še bolj je zrasel njihov delež, in sicer

2,3 na 3,4 odstotka. Septembra

z

so elektrificirani avtomobili na zunanje polnjenje dosegli 4,9-odstotni svetovni
tržni delež, obeta se nadaljnja rast. Največji, 18-odstotni delež, si je letos
odrezala Tesla . Sledijo Volkswagen
ter Renault

,

Mercedes-Benz

,

,

BYD in BMW

s

šestodstotnim deležem

Audi , Volvo in Hyundai

s

štiriodstotnim

deležem.
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IKT: večodstotna rast se bo prihodnje leto vrnila
Koronakriza je pospešila digitalizacijo, ki se bo

s

podobno intenzivnostjo

nadaljevala tudi prihodnje leto. Nekatera podjetja so tako prvič omogočila delo
na daljavo, druga pa že uvajajo naprednejše storitve, kot sta e-podpis in
videoidentifikacija. »Pri vseh teh primerih sodelujejo IKT-podjetja, za katera

ti

projekti pomenijo delež novih 'kriznih' poslov. Je pa po drugi strani kriza
zamaknila izvajanje projektov in sklepanje nekaterih novih poslov,« razlaga
Nenad Šutanovac , vodja združenja za informatiko in
telekomunikacije pri GZS

.

Glavni trendi, ki bodo kratkoročno in

odstotkov

srednjeročno vplivali na panogo, so tudi

5

proizvodnja, ki se vrača v izvorne

bo obsegala rast IKT, napovedujejo
analitski hiši Gartner.

države, delo od doma in krepitev

v

spletne prodaje, našteva Šutanovac.
Hitro se tudi razvijajo rešitve na področju interneta stvari, pri analizi velikih
količin podatkov, umetni inteligenci, robotiki in 5G. »Vse to odpira nove
priložnosti v različnih panogah in področjih, kot so pametne tovarne, pametna
mesta in skupnosti, v prometu in logistiki, v zdravstvu, energetiki, javni
varnosti, tudi v avtomobilski industriji,« dodaja.
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Pod črto bo letošnjih prihodkov slovenskih IKT-podjetij kljub vsemu manj; v
primerjavi

z

letom 2019 bodo za pet do 15 odsotkov manjši. Kaj pa 2021? Urad

za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je optimističen; v jesenski
napovedi je zapisal, da bo dodana vrednost prihodnje leto zrasla za 13 odstotkov
in

s

tem krepko presegla tudi lansko. Panoga v Sloveniji sicer zaposluje okoli 30

tisoč ljudi in pomeni okoli štiri odstotke BDP. Najvišjo dodano vrednost
ustvarjajo telekomunikacijska podjetja in storitveni del

z

lastnimi produkti, ki

jih podjetja prodajajo tudi na tujih trgih.
Globalna IKT-industrija bo v najboljšem primeru 2020 končala na enaki ravni
kot lani, še verjetnejši pa je do petodstotni upad, kar lahko po ocenah analitske
hiše Gartner pripišemo manjšim proračunom za informatiko podjetij v zabavni
in letalski industriji. So pa Gartnerjevi analitiki vseeno optimistični; menijo
namreč, da se bo okoli petodstotna rast vrnila prihodnje leto in se nadaljevala
vsaj do 2024.

KOVINSKA INDUSTRIJA: nove priložnost za tiste v dobri
kondiciji
V kovinski industriji leto 2021 pričakujejo

s

od nepredvidljivih epidemioloških razmer in

precej negotovosti. »Odvisni smo
z

njimi povezanih ukrepov in, kot

kaže, bo drugemu valu sledil še tretji,« pravi Janja Petkovšek , direktorica
združenja kovinske industrije pri GZS. Razmere so od podjetja do podjetja sicer
različne. »Eden izmed naših članov ima dela za ves december, drugi bo moral

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

proizvodnjo takrat ustaviti, spet tretji pa ima običajni obseg naročil že za
celotno prvo četrtletje prihodnjega leta,« poudarja sogovornica.

»Vlaganja so zadržana, tudi proračuni za razvojne projekte za prihodnje leto so nižji,
ker so prihodki manjši. Je pa kriza lahko priložnost za agilna podjetja, ki bi znala
izkoristiti razpoke v dobaviteljskih verigah,« napoveduje Janja Petkovšek z GZS.
Kovinsko industrijo pri nas sestavlja okoli 3.500 podjetij, ki zaposlujejo 65 tisoč
ljudi. Panoga je ena izmed pomembnejših za slovensko gospodarstvo; na leto
namreč ustvari okoli 9,6 milijarde evrov, od tega več kot 70 odstotkov v tujini.
Letos bo prihodkov po ocenah Petkovškove zagotovo manj, »ne pa toliko manj,
kot smo se bali ob prvem valu«. V nekaterih podjetjih je število naročil spomladi
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namreč upadlo tudi za 90 odstotkov v primerjavi

z

istim obdobjem lani. Poleti je

sledil odboj, predvsem zaradi povečanega povpraševanja avtomobilske panoge,
na katero je vezan velik del slovenskih kovinskih podjetij. »Ko pa se kupec
ustavi, se ustavi proizvodnja tudi pri nas, saj smo odvisni od svetovnih
dobaviteljskih poti,« opozarja Petkovškova.
Trenutna prednostna naloga kovinarjev je tako zmanjševanje škode in blaženje
posledic. »Vlaganja so zadržana, tudi proračuni za razvojne projekte za
prihodnje leto so nižji, ker so prihodki manjši,« razlaga. Je pa kriza vseeno
lahko tudi priložnost za agilna podjetja, ki bi znala izkoristiti razpoke v
dobaviteljskih verigah. »Če nekdo ni sposoben izpolniti svojih nalog, lahko
vskoči drugi, ki je v boljši kondiciji,« je prepričana Petkovškova.
Razmere in napovedi za kovinsko industrijo so sicer podobne tudi drugje po
Evropi. Napovedane polodstotne rasti evropska podjetja letos tako ne bodo
dosegla, predkrizni obseg dela pa bo težko dosegljiv cilj tudi v 2021,
napovedujejo ekonomisti združenja Orgalim, ta zastopa 48 nacionalnih
evropskih tehnološko-industrijskih združenj, tudi iz kovinskopredelovalne
panoge.

ELEKTROINDUSTRIJA: med večjimi izzivi napovedan
dvig minimalne plače
Tudi direktorji podjetij v elektroindustriji, ki je izrazito izvozno usmerjena,
upajo, da se popolni »lockdown« v Evropi ne bo ponovil. »V nasprotnem
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

primeru bodo v krizi tudi podjetja, ki do danes upada niso občutila,« ocenjuje
Marjan Rihar , direktor panožne zbornice elektronske in elektroindustrije pri
GZS. V povprečju je bilo naročil letos manj, težave pa so povzročali tudi zastoji v
dobavnih verigah. Skupnih prihodkov bo tako v primerjavi

z

lani manj za šest

odstotkov. Podjetja povečini sicer niso odpuščala, oprla so se namreč na pomoč
države in izkoristila lastne rezerve. Če bo šlo vse po načrtu, bi se rast po ocenah
Riharja prihodnje leto lahko vrnila.
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Foto: Jure Makovec
Kriza vseh sicer ni prizadela enako. Nekatera podjetja imajo zaradi povečanega
obsega dela celo večje težave z zaposlovanjem novega kadra kot pa z blaženjem
posledic pandemije, ugotavlja Marjan Rihar z GZS.
Kriza vseh sicer ni prizadela enako. »Bolj stabilna so podjetja

s

stalnimi

dobavnimi verigami in taka, ki so se hitro prilagodila novim zahtevam glede
varnosti in zaščite,« razlaga Rihar. Nekatera imajo zaradi povečanega obsega
dela celo večje težave

z

zaposlovanjem novega kadra kot pa

z

blaženjem posledic
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pandemije.
Podobno kot večina gospodarstva bodo tudi elektropodjetja prihodnje leto
nadaljevala digitalizacijo in avtomatizacijo, denimo

z

uvajanjem robotov v

proizvodnji. Jih pa čaka tudi kar nekaj izzivov. Med večje Rihar uvršča vse višje
cene surovin in pa napovedani dvig minimalne plače

s 1.

januarjem 2021.

»Zvišanje minimalne plače v času kriznih razmer je resna motnja v poslovanju.
Povzročilo bo dvig stroškov za nadaljnjih pet odstotkov in zmanjšanje števila
zaposlenih,« trdi.
Slovenska elektroindustrija, ki šteje okoli 1.100 podjetij, je po zadnjih podatkih
iz

leta 2019 sicer dajala delo 36.5000 zaposlenim. Panoga ustvarja okoli 5,6

milijarde evrov, več kot 90 odstotkov na tujih trgih.

ENERGETIKA: leto atraktivnih e-projektov
Vse več najbolj atraktivnih energetskih projektov izvajajo investitorji na,
pogojno rečeno, mikro ravni. Vlagatelji so sicer velika podjetja in energetske
družbe, rešujejo pa izzive, ki jih neposredno občutimo v vsakdanjem poslovnem
ali zasebnem življenju. Nekaj primerov takšnih naložb oziroma projektov, ki jih
pričakujemo v letu 2021.
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Širila se bo uporaba baterijskih hranilnikov. Pričakujemo, da bodo vanje vlagali
v

podjetjih, kjer želijo bolj dejavno upravljati svoj odjem električne energije.

Prva lastovka je bila letos Iskra , verjetno jim bodo sledili še v katerem podjetju.
V baterijske hranilnike bodo začeli vlagati tudi v gospodinjstvih. Sprva
predvsem tako imenovani tehnofriki. Najbolj opazna ponudnika takšnih baterij
sta Tesla, ki vstopa na slovenski trg prek podjetja NGEN

,

in Porschejev sistem

moon.
Pričakujemo tudi nove inovativne

energetiki se bo med drugim širila
uporaba baterijskih hranilnikov. Po
pričakovanjih bodo vanje vlagali v
podjetjih, kjer želijo bolj dejavno
upravljati svoj odjem električne
energije.
V

projekte pri upravljanju energije,
predvsem takšne, pri katerih bodo
povezali različne energente, podjetja in
lokalne skupnosti. Kakšne utegnejo biti
e-naložbe nove generacije, kažejo na

primer energetska skupnost Luče, uporaba vodika v Steklarni Hrastnik

,

napoved oblikovanja energetske skupnosti Jesenice in trajnostni energetski
krog podjetja GEN-I in inštituta Metron inovatorja Andreja Pečjaka

.

Tehnologija bo omogočila več povezovanja odjemalcev in malih proizvajalcev
električne energije, ki bodo skupaj ponujali na trgu tako imenovano
elektroenergetsko prožnost. To pomeni, povedano poenostavljeno, da bodo
zmanjšali porabo, ko bo na trgu elektrika draga, oziroma bodo porabo povečali,
ko bo elektrika poceni. Več takšnega povezovanja bodo omogočili predvsem vse
bolj razvita programska oprema in veliki sistemski bateriji, ki ju je NGEN
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

postavil na Jesenicah in v Kidričevem.
Investitorji bodo nadaljevali tudi klasične projekte, predvsem

s

prenovo in

jačanjem elektroenergetskega omrežja, ELES bo nadaljeval gradnjo povezave

z

madžarskim omrežjem. Če ne bo več ovir, bodo v družbi HESS začeli gradnjo
hidroelektrarne Mokrice. Kandidati za postavitev sežigalnic pa se bodo še naprej
trudili izpolniti okoljske in prostorske zahteve ter najti skupni jezik

s

civilnimi

iniciativami.

GRADBENIŠTVO: veliki optimistični zaradi javnih naložb,
mali obrtniki v skrbeh
Novembrski podatki o gospodarskem razpoloženju, ki ga meri statistični urad,
kažejo, da se je na mesečni ravni to poslabšalo za 6,8-, v gradbeništvu pa zgolj
za 0,2-odstotne točke. To je v skladu

z

pričakovanji slovenskih gradbenih

podjetij za leto 2021. Ta pričakujejo, da bodo letos in prihodnje leto, kljub
koroni, ustvarila približno enake prihodke, kot so jih lani, in sicer dobrih pet
milijard evrov. Optimizem gradbincem zbujajo predvsem napovedi ministrstva
za infrastrukturo, ki bo za naložbe v javne infrastrukturne projekte prihodnje
leto namenilo dobro milijardo evrov, to je kar 270 milijonov evrov več od prvih
načrtov. Temu je treba dodati še približno 500 milijonov evrov, ki jih bosta
investirala Dars in 2TDK v avtocestno infrastrukturo in v gradnjo drugega tira.
Denar za gradbince je pripravljen tudi v občinskih proračunih za razvoj in
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prenovo občinske infrastrukture.
Vendar optimizem v gradbeni panogi ni
enoten in upada v skladu

z

velikostjo

podjetij. Veliki gradbinci, ki si lahko od
javnega denarja obetajo največ, so zelo
optimistični. Nekaj več dvoma je v
izjavah lastnikov srednjih podjetij. Ta

1

milijardo evrov vsaj bo za naložbe v
javne infrastrukturne projekte
prihodnje leto namenilo resorno
ministrstvo, kar je kar 270 milijonov
evrov več od prvih načrtov.

so bolj odvisna od zasebnih naložb, ki se
zaradi negotovosti ohlajajo, vendar stavijo na njihovo prilagodljivost na hitre
spremembe na trgu. Pričakujejo tudi, da se bo denar iz javnih projektov
pravično razdelil in da ne bodo vsega pobrala le največja podjetja.
Popoln pesimizem pa je zajel obrtnike, ki so vezani na gradbene posle. Ti
večinoma delajo za zasebna podjetja in fizične osebe, nekaj posla kot
podizvajalci opravijo za velika in srednja podjetja. Letos bodo sicer predvidoma
dosegli postavljene načrte, vendar jih zelo skrbi, kaj bo prihodnje leto.
Povpraševanje zasebnega sektorja se ustavlja, vprašljiva bo kupna moč
prebivalcev. Dodatno jih bremeni prodaja storitev, ki bi jih začeli izvajati
prihodnjo pomlad. Trženja jeseni zaradi zdravstvenih ukrepov ne morejo
izvajati, kot so jih običajno doslej.

LOGISTIKA IN TRANSPORT: obseg blaga v mednarodni
menjavi bo zrasel za 7,2 odstotka
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Logistika in transport vedno dihata skupaj

z

industrijsko proizvodnjo, trgovino

in porabo. Če bi sklepali zgolj po kazalniku prodaje gospodarskih vozil, bo
prihodnje leto za cestne logiste vse prej kot rožnato. Prodaja novih gospodarskih
vozil se je začela umirjati že lani in leto 2019 končala

s

14-odstotnim upadom.

V letošnjem prvem polletju pa se je prodaja skrčila za polovico v primerjavi

s

polletjem leta 2019. Še precej bolj črna slika je pri avtobusih, kjer se je prodaja
ob začetku koronakrize povsem ustavila. Kljub temu pa napovedi logistov glede
prihodnjega leta niso pesimistične. Tudi v času epidemije potreba po prevozih
blaga

z

enega na drugi konec sveta ostaja.

Zaznati pa je precejšne razlike med
panogami: avtoindustrija in dejavnosti,
povezane

z

letalsko industrijo, so v

krčenju, enako velja za dejavnosti,
povezane

z

prihodnjem letu logisti pričakujejo
nadaljnjo rast cen ladijskih voznin med
Evropo in Azijo. Tudi cene letalskih
prevozov tovora bodo še naraščale.
V

gostinstvom in turizmom. Ne glede na to pa se mednarodna trgovina

ni ustavila, povpraševanje po živilih in nujnih izdelkih ostaja enako kot prej,
povečala pa so se naročila v farmaciji in medicini in na področju informacijskih
tehnologij ter seveda pri zaščitni opremi. Začel se je tudi proces postopne
deglobalizacije, ki bo zelo verjetno počasen.
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V industrijskih podjetjih v Evropi ugotavljajo, da ni pametno nakupovati zgolj
pri azijskih dobaviteljih, zato iščejo dodatne dobavitelje v regiji. V prihodnjem
letu logisti pričakujejo nadaljnjo rast cen ladijskih voznin med Evropo in Azijo,
kar bo trajalo vsaj do kitajskega novega leta. Cene rastejo predvsem zato, ker
ladjarji umikajo že napovedane vožnje ladij, da se izognejo praznim vožnjam in
cenovnemu dumpingu.
Tudi cene letalskih prevozov tovora bodo še naraščale, vse dokler se ne bo znova
vzpostavil potniški letalski promet. Potniška letala namreč v običajnih časih
prepeljejo velik del letalskega tovora. Logisti za prihodnje leto pričakujejo tudi
vnovično rast cen goriva, ki so se letos sesedle. V vsakem primeru bo v 2021 še
veliko priložnosti za premikanje zabojnikov, palet in paketov po svetu – hitrost
odboja pa bo odvisna od umirjanja epidemije in gospodarskega okrevanja. Letos
naj bi obseg blaga v mednarodni menjavi upadel za devet odstotkov, prihodnje
leto pa naj bi zrasel za 7,2 odstotka, napovedujejo pri Bloombergu.

FARMACIJA: ključne preventivne terapije in
personalizirano digitalno zdravljenje
Če se bo koronakriza zavlekla, bo okrevanje prihodnje leto počasno,
napovedujejo analitiki podjetja IQVIA. Panogi na razviti trgih sicer
napovedujejo 3,1-odsotno povprečno letno rast do 2024, kar je za dve odstotni
točki manj od predhodnega petletnega obdobja.

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

Rasla naj bi tudi poraba generičnih
zdravil, segmenta, v katerem deluje

3,1 odsotka

novomeška Krka

bo v povprečju letna rast do 2024 v
farmaciji na razvitih trgih, kar je sicer za
dve odstotni točki manj od prejšnjega
petletnega obdobja.

.

Optimistične

napovedi temeljijo na dejstvu, da se
prebivalstvo stara in povečuje, da so
zdravila bolj dostopna, standard ljudi
pa vse višji. Trg generičnih zdravil naj

bi do leta 2022 tako zrasel za 4,8 odstotka, so sporočili iz Krke, kjer tudi za leto
2021 načrtujejo povečanje prodaje in dobička. Letos bo prodaje po pričakovanju
okoli 1,52 milijarde evrov, dobička pa 260 milijonov evrov. Opozarjajo sicer, da
bodo rezultati v bližnji prihodnosti odvisni tudi od širjenja epidemije in

z

njo

povezanih ukrepov držav ter globalnega okrevanja po koncu pandemije. »Ti
dogodki in procesi so zelo nepredvidljivi in lahko na globalni ali regionalni ravni
povzročijo tudi manjše povpraševanje po farmacevtskih izdelkih. Seveda gredo
lahko

ti

procesi tudi v pozitivno smer,« je Krka zapisala v svojem poročilu za

prvih devet mesecev letos.
Analitiki Deloitta pa medtem napovedujejo, da bodo za farmacevtsko
industrijo v prihodnjih letih ključne preventivne terapije, rešitve za
personalizirano in digitalno zdravljenje ter napredne tehnologije, kot so
robotika, nanotehnologija in inženiring tkiv. Pomembna bo tudi splošna
digitalizacija procesov. Da bo ta v prihodnje pogojevala poslovno uspešnost, so
prepričani tudi v Krki. »Povečuje se povezljivost proizvodne in druge tehnološke
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opreme. Dodajajo se funkcionalnosti, kot so oblačne storitve in umetna
inteligenca. Digitalizacija nam pomaga v proizvodnji, razvoju, pri načrtovanju
aktivnosti terenskih ekip, v logistiki in pri optimizaciji poslovnih procesov,« še
naštevajo.

TURIZEM: okrevanje bi se lahko začelo v drugi polovici
2021 in bo dolgotrajno
Turizem je ena izmed najbolj prizadetih panog zaradi pandemije. Po zadnjih
podatkih Svetovne turistične organizacije (UNWTO) so mednarodni
prihodi v prvih osmih mesecih letos upadli za 70 odstotkov v primerjavi

z

istim

obdobjem lani. Strokovna skupina pri UNWTO napoveduje opaznejše okrevanje
mednarodnega turističnega povpraševanja v tretjem četrtletju 2021, po mnenju
petine strokovnjakov bi o preobratu lahko govorili šele v 2022.
Pandemija bo korenitno spremenila obliko potovanj, leto 2021 bodo
zaznamovale tri ključne spremembe, piše The Economist. Manj bo potovanj, a
ta bodo trajala dlje. Druga sprememba bo preusmerjanje na domači turizem, ta
bo v 2021 doživel razcvet. Tretja sprememba bo v naravi potovanj. Ker vse več
ljudi dela od doma, bo prihajalo do povezovanja dela in počitnic, iskane bodo
destinacije

z

manj omejitvami.

Slovenski turizem je po več rekordnih
letih, tudi

vidika rasti obsega

z

prihodkov, med panogami, ki jih je
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

koronakriza najbolj prizadela.

Turizem bodo zaznamovale tri ključne
spremembe, piše Economist: manj bo
potovanj, a bodo trajala dlje,
preusmerjanje na domači turizem in
drugačna narava potovanj.

»Povprečno zmanjšanje prihodkov v
primerjavi

z

lanskim letom ocenjujemo na 60 odstotkov, v posameznih

segmentih turizma, to so del gostinstva, poslovni turizem, turistične agencije,
letalski promet, turistične znamenitosti, pa je izpad še precej večji,« pojasnjuje
Fedja Pobegajlo , direktor Turistično gostinske zbornice . Kljub ukrepom
države, kot so sofinanciranje čakanja na delo in turistični boni, ki so pomagali
delu družb, je preživetje podjetij pod vprašajem, izgubljenih pa je bilo do danes
že prek 9.500 delovnih mest v turizmu, pojasni.
V zbornici v 2021 pričakujejo počasno rast prihodkov, najprej jo bodo ustvarjali
domači gosti. Ocenjujejo tudi, da se bodo znova pojavile razlikek med
destinacijami in bodo podobno kot letos bolje poslovale obalna, termalne in
gorske destinacije. Pričakujejo tudi spremembo potovalnih trendov. »Gostje se
bodo izogibali množicam, množičnemu turizmu, prednost bodo dajali zunanjim
aktivnostim v naravi, lokalnim vsebinam in trajnostnim produktom.«

TRGOVINA NA DROBNO: virus pospešil digitalizacijo
Ob nadaljevanju ukrepov, ki omejujejo poslovanje trgovcev, v prihodnjem letu
sledi nadaljnje poslabšanje finančne slike panoge,

s

tem pa propadanje podjetij

in rast števila brezposelnih, napoveduje izvršna direktorica Trgovinske
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zbornice Slovenije Mija Lapornik . Ob tem poudarja, da je sicer vsakršno
napovedovanje v trenutnih razmerah izjemno nehvaležno, saj se hitro
spreminjajo tudi pogoji poslovanja.
Nekaj upanja za trgovce vliva napoved
Umarja, da naj bi zasebna poraba po

4,7

letošnjem 6,6-odstotnem upadu že

odstotka se bo po napovedi Umarja v
2021 povečala zasebna poraba, kar pa
v trgovinski zbornici razumejo kot
precej optimistično napoved.

prihodnje leto okrevala in se povečala
za 4,7 odstotka. A Lapornikova meni, da
gre za kar optimistično napoved,
uresničljivo le pod pogojem, da se nas

bo tretji val epidemije izognil, kar pa je po njenih besedah malo verjetno.
Napovedi članov zbornice so nižje. »Nekateri neživilski trgovci že napovedujejo
celo do 20-odstotno zmanjšanje prihodka glede na letos, in še to le pod
pogojem, da bo že v prvi polovici prihodnjega leta na voljo tudi cepivo.«
V prihodnjem letu se bo sicer nadaljevala digitalizacija panoge, ki jo je
epidemija pospešila. »Mnogo hitreje se uveljavlja tako imenovano omni
nakupovanje prek integracije več prodajno-nakupovalnih poti, prav tako se
stalno povečuje obseg ponudbe na spletu. Ključna izziva spletne prodaje pa
ostajata, to sta dobava in odličnost storitve – kar so tudi jasna pričakovanja
slovenskega potrošnika,« pravi sogovornica. Tudi v prihodnjem letu bo tako
izziv poznavanje potrošnika – kakšen je in kaj želi, pravi. »Zadovoljstvo
potrošnikov je bistvenega pomena. Treba bo definirati njegove potrebe, želje in
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način nakupovanja ter izboljšati oziroma poenostaviti nakupno izkušnjo,
neodvisno od tega, ali gre za spletno nakupovanje ali za nakupovanje v fizičnih
prodajalnah.«

KMETIJSTVO: cene pridelkov bodo še upadale
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in
Organizacija za prehrano in kmetijstvo

( FAO )

pri Združenih narodih

napovedujeta, da bo letošnja dosti manjša gospodarska rast pripomogla k
nadaljnjemu upadanju cen kmetijskih surovin. Če bodo ukrepi učinkoviti in bo
gospodarstvo leta 2021 okrevalo, bo zraslo tudi povpraševanje po kmetijskih
proizvodih, cene pa se bodo v nekaj letih vrnile na predkoronsko raven.
Ob predpostavki, da svetovno gospodarstvo doseže 3,4-odstotno letno rast, in če
ne bo večjih motenj v mednarodni trgovini, OECD in FAO predvidevata, da se
bo v prihodnjem desetletju kmetijska in ribiška proizvodnja povečala za
približno 1,4 odstotka na leto. Produktivnost bo še naprej hitreje rasla kot
povpraševanje, realne cene večine kmetijskih surovin pa naj bi se do leta 2029
zniževale, še napovedujeta.
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Tudi kratkoročne napovedi za kmetijske
trge v EU, ki jih je evropska komisija

1,4

objavila oktobra, se vrtijo okoli

odstotka na leto se bo v prihodnjem
desetletju povečala kmetijska in ribiška
proizvodnja ob predpostavki, da
svetovno gospodarstvo doseže 3,4odstotno letno rast, predvidevata OECD
in FAO.

najverjetnejših posledic epidemije.
Cene mleka in mesa se popravljajo,
količinski odkup mleka raste, izvoz
oljčnega olja iz EU pa bo rekordno
velik. Slabše je pri žitu, sploh pšenici, in
sladkorju, ki so ju pridelali manj.

Zaradi zaprtja gostiln in drugih protikoronskih ukrepov letos pričakujejo za 1,4
odstotka, leta 2021 pa za 1,5 odstotka manjšo količino govejega mesa. Pred
kratkim v Nemčiji odkrita afriška prašičja kuga bo glavni razlog, da bodo letos
in leta 2021 v EU vzredili manj svinjskega in več perutninskega mesa. Letos in
prihodnje leto pa naj bi se nadaljeval upad prireje mesa drobnice v EU.
Evropska komisija pričakuje manjšo čredo krav molznic, za 0,8 odstotka
večjo prirejo mleka v letu 2021 in nadaljnjo rast neposredne prodaje, ki jo
poganja večje povpraševanje po lokalni hrani in kratkih dobavnih verigah.
Konkurenčne cene posnetega mleka v prahu, polnomastnega mleka v prahu in
masla v EU bodo tudi prihodnje leto omogočile rast izvoza. Z zaprtjem gostiln se
je poraba sira v EU zmanjšala, izvoz sira naj bi zrasel za pet odstotkov in
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omogočil za 0,7 odstotka večjo proizvodnjo.
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Policija preprečila socialni turizem: Kosovcem
umetno višali plače, da so v Slovenijo lahko
pripeljali sorodnike!
3. 12. 2020, 9:12
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Fotografija je simbolična.

Novomeški
gospodarske

kriminalisti so po
kriminalitete

dlje časa

na Celjskem,

oškodovanja upnikov in goljufanja
Lahovnik je to komentiral
socialnih pomoči

Dolenjskem

pri združevanju

z besedami:

je razširjeno

trajajoči obsežni

preiskavi

in v Posavju odkrili večje

število

s področja
osumljencev

družin, predvsem prebivalcev s Kosova. Dr. Matej

“ Prirejanje poslovnih

po vsej Sloveniji

kaznivih oškodovanj

in razkriva

listin za prijavo bivališč in prejemanje
ekonomiko množičnega

priseljevanja

s

Kosova .”
Vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto France Božičnik ob predstavitvi rezultatov
preiskave v začetku tedna povedal, da so opravili 32 hišnih preiskav in obravnavali skupaj 1864 kaznivih dejanj,
pri čemer je nastalo za več kot 8,2 milijona evrov škode.
Ugotovili so, da so posamezni delodajalci, štirje

iz

Posavja in eden

iz

Novega mesta, prenašali poslovanje

iz

prezadolženih družb na druge družbe, dolgovi pa so praviloma nastajali zaradi neplačevanja prispevkov, izplačila
plač in drugih davčnih obveznosti. Družbe so po blokadi svojih računov prenehale s poslovanjem, posle pa so
osumljeni preusmerili na povezane družbe.
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Pri obravnavi omenjenih kaznivih dejanj so odkrili tudi nepravilnosti pri združevanju družin, tudi na Celjskem. Šlo
je

za kazniva

dejanja overitve lažne vsebine

izvrševali ob pomoči delodajalcev.

Obravnavali

pekarnah, ter podali ovadbe za 1098
večinoma
in

iz

in

kaznivih

ponareditve ali uničenja poslovnih listin,
so 62 vlagateljev,
dejanj. Ta so

zaposlenih

ob pomoči

predvsem

ki

so jih vlagatelji

v gradbeništvu

in

delodajalcev izvrševali zaposleni,

tretjih držav oz. s Kosova, in sicer tako, da so na upravnih enotah vlagali vloge za združitev družine

navajali lažne podatke o prejemkih.

Kriminalisti so

v predkazenskih

postopkih ugotovili, kako

so

vlagatelji lažno prikazovali

Delodajalci so zaposlenim na plačilnih listah lažno prikazovali stroške,
bili

ki

višino prihodkov.

pa dejansko niso nastali. Med njimi so

nerealna zvišanja bruto plač za čas, ko so morali izkazovati višja sredstva, lažne stroške prevoza na delo in

službenih potovanj, kilometrin, nadomestil za prehrano, stimulacije za opravljeno delo, nadomestil za ločeno
življenje, lažne terenske dodatke in druge lažno prikazane dodatke pri plačah.
Božičnik je še opozoril, da kazenski zakonik za overitev lažne vsebine določa do triletno zaporno kazen, do
dvoletno za ponareditev ali uničenje poslovnih listin in do osemletno v primeru velike premoženjske škode pri
oškodovanju upnikov. Do petletno zaporno kazen določa za kršitev temeljnih pravic delavcev in do osemletno za
kaznivo dejanje davčne zatajitve.
Policija bo s podobnimi preiskavami nadaljevala tudi drugod po državi.

si

preberite na portalu mojepodravje.si
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V novem krožiču prenovljene Sokolske ulice
Ivančni Gorici postavili repliko rimskega
miljnega kamna

v

3. 12. 2020, 14:53
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Foto. Občina Ivančna Gorica

Del Sokolske ulice v Ivančni Gorici v teh dneh dobiva svojo končno podobo. V zaključni fazi je prometna
ureditev dela Sokolske ulice pri avtobusni in železniški postaji v Ivančni Gorici. Projekt je zajemal tudi
posodobitev avtobusnega postajališča in prenovo krožišča

z

vso pripadajočo infrastrukturo kot so

pločniki, prehodi za pešce in javna razsvetljava. S prenovo je omogočen lažji promet za avtobuse in
boljša pretočnost prometa.
V sredini krožišča bo decembrske dni krasila novoletna smreka, včeraj pa
kopija rimskega miljnika, simbola

v

občinskem grbu. Postavitev

besedah izvajalskega podjetja Gnom d.o.o.
in

obsežno delo, saj se

je

iz

Šentvida pri Stični,

si je

je bil

je

bilo

v

središče postavljena tudi

ogledal tudi župan Dušan Strnad

.

Po

projekt izdelave kopije miljnika zahtevno

bilo potrebno čim bolje približati izvirniku. Za izdelavo kopije so uporabili kamen

iz
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Dolenjske, tehta pa preko 1500 kilogramov.
Izvirni rimski miljnik še v restavratorskih rokah
Izvirni rimski miljnik

je

današnjo podobo dobil konec 16. stoletja

središču Ivančne Gorice, kjer se križata Ljubljanska cesta
večkrat tarča vandalizma, zato
premisleku

in

po posvetovanju

je
z

in

in je

Cesta

II.

do nedavnega stal na križišču cest
grupe odredov. Miljnik

Občina Ivančna Gorica lani naročila strokovno obnovo

Zavodom za varstvo kulturne dediščine RS

zadnja leta

zaščito. Po tehtnem

bilo odločeno, da se za postavitev

je

na prostem izdela kopijo miljnika. Izvirni miljni kamen do nadaljnjega ostaja

in

je bil

v

v

hrambi restavratorske delavnice
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Gnom.

Miljnike oz. miljne kamne so Rimljani postavljali ob gradnji cest
Rimom. Na območju današnje Ivančne Gorice

je

in

so označevali razdaljo med rimskimi mesti

ohranjenih več arheoloških najdb,

namreč potekala rimska cesta Emona-Neviodunum,

ki je

ki

pričajo o rimski cesti. Tu

povezovala današnjo Ljubljano

in

in
je

Drnovo pri Krškem.

Ohranili so se tudi trije miljniki.

109

03.12.2020

Nova24tv.si

Četrtek, 14:57

Država: Slovenija

Kazalo

3/4

https://nova24tv.si/lokalno/v-novem-krozicu-prenov...

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

Najbolj znan

je

ravno miljnik,

Lovrenca Zupana,

ki je

ki je

do nedavnega stal

miljnik dal preoblikovati

so

bili

na njem vklesani novi napisi

je

takrat dobil tudi zgornji štirioglati del

vdolbine,

v

v

latinščini
s

in

v

križišču cest. Ohranil se

znamenje

v

in

proti Šentvidu pa

je

v

zlasti po zaslugi stiškega opata

ga LETA 1583 postavil na današnji lokaciji. Takrat

nemščini ter dodani grbi povezani

s

stiškim samostanom. Miljnik

špico, kot nekakšno streho. V štirioglatem delu kamna se nahajajo

katerih so bile včasih podobe svetnikov, farnih zavetnikov

bila podoba Matere božje,

je

smeri Višnje Gore

je

ki

štiri

so služile kot kažipot. V smeri Stične

bila podoba sv. Egidija,

v

smeri Krke sv. Kozma

in

je

Damjana,

kazala podoba sv. Vida. (Vir: Jasmina Blatnik, diplomsko delo »Ivančna Gorica včeraj

in

danes«, 2006).
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|

Uvodnik

Kot leta 2012
V svoji zadnji vladi je Janez Janša celotno gospodarsko politiko prepustil bližnjima,
družinskima prijateljema: prvi je Andrej Šircelj, drugi pa Matej Lahovnik. Z obema in
njunima družinama se zasebno druži. A zakaj ne? Zakaj ne bi mogel biti kdo, ki je tvoj
osebni prijatelj, tudi dober sodelavec in minister? Seveda je to mogoče.

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

No, oba prijatelja se v svoji politični zgodovini nista izkazala ne kot politika ne kot
finančnika. Nasprotno. Lahovnik je človek, ki je skupaj z lobiji, ki so segali iz Šaleške doline
v SD in SDS, kot minister za gospodarstvo izpeljal najslabšo naložbo v sodobni Sloveniji,
gradnjo TEŠ 6. Slednja dandanes vsak mesec obremenjuje proračun vsakega odjemalca
elektrike v Sloveniji, saj izgubarsko in neumno naložbo, pri kateri pa je bilo veliko
interesov finančno zadovoljenih, pokrivamo vsi z računi za elektriko. In še desetletja bomo
to počeli. Celoten slovenski elektrosistem je obremenjen s to neumno naložbo, ki je bila
zasnovana v času prve Janševe vlade, do konca pa sta jo izpeljala Borut Pahor in Lahovnik.
No, tudi Šircljev nahrbtnik je še od časa predzadnje vlade Janeza Janše zelo težek. V drugi
Janševi vladi Šircelj ni bil samo poslanec, ampak tudi predsednik upravnega odbora slabe
banke, kjer pa je njegova aktivnost že mejila na kriminal. Leta 2015 je namreč sodišče pri
Širclju odredilo hišno preiskavo zaradi suma »pridobitve velike premoženjske koristi« pri
ustanovitvi DUTB marca 2013. Pogodbe, za katere je bil v slabi banki odgovoren Šircelj, naj
bi bile »zgolj kulise za izčrpavanje premoženja Republike Slovenije«, uradni dokumenti naj
bi bili ponarejeni oziroma antidatirani, Šircljevo delovanje pa »konspirativno«, so sumili
na ljubljanskem okrožnem sodišču. Gre za Šircljevo ravnanje v času padca druge Janševe
vlade in prihoda nove vlade Alenke Bratušek, ki je prisegla 20. marca 2013. Dan po
imenovanju nove vlade, so ugotovili kriminalisti, je Šircelj skrivoma odpotoval v
Stockholm na sestanek s podjetjem Quartz. S tem podjetjem je kot predsednik uprave slabe
banke podpisal pogodbe, na katerih pa je navedel datum 6. marec 2013. Kot vodja slabe
banke naj bi skupaj z drugimi osumljenimi tako oškodoval državo za skoraj tri milijone
evrov. Nadaljevanje procesa je SDS uspelo ustaviti prek takrat politično zelo jasno
opredeljenega ustavnega sodišča.
To sta torej človeka, Janševa zelo bližnja prijatelja, ki dejansko danes vodita gospodarsko
politiko te države. To sta človeka, ki oblikujeta tudi vse glavne usmeritve protikoronskih
ukrepov. No, v tej Mladini novinar Borut Mekina razkriva podatke o resnični učinkovitosti
protikoronskih ukrepov, podatke, ki jih Šircelj in Lahovnik že gotovo tudi imata, a o njih ne
govorita, Mekina pa jih je povzel v strnjenem stavku, ki se glasi: »Čeprav je bila
gospodarska škoda pri nas manjša kot v drugih državah EU, smo za odpravljanje koronske
krize doslej potrošili več denarja od njih, in to s slabšimi učinki.«
Primerjava med ukrepi, ki so jih sprejemali v drugih evropskih državah, jasno nakazuje, da
podjetja pri nas dejanske pomoči ne dobivajo, razen ko gre za nadomeščanje čakanja na
delo. Vse ostalo dejansko stoji oziroma pravih ukrepov sploh ni, hkrati pa vlada razdeljuje
bombončke, ki niso ciljani. Vendar ima zadeva zelo visoko ceno tudi tokrat. Izdatki države
pa so po ugotovitvah Veljka Boleta z inštituta EIPF leta 2020 v primerjavi z drugimi
evrodržavami eksplodirali. Izdatki Slovenije so samo v prvi polovici leta 2020 rasli trikrat
hitreje kot v evroobmočju. Javnofinančni primanjkljaj in javni dolg sta se v Sloveniji
povečala za skoraj še enkrat toliko kot v tako imenovanih varčnih državah. Učinkov vseh
teh ukrepov pa ni bilo: v mednarodni primerjavi se je brezposelnost, je izračunal Bole,
povečala relativno bolj, gospodarska aktivnost pa je ravno tako padla bolj kot v
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primerljivih državah.
Še več skrbi je ukrepanje vlade zbudilo, ko smo ga začeli primerjati na primer z ukrepi v
Avstriji in Nemčiji. Tam podjetja in zaposlenost dejansko rešujejo. Kot pojasnjuje Marian
Wakounig, regionalni direktor za davke in carine za Spodnjo Avstrijo in Gradiščansko, ki
deluje v okviru avstrijskega zveznega ministrstva za finance, Avstrija na primer
nadomešča podjetjem do osemdeset odstotkov neto prometa glede na november 2019, do
največ 800.000 evrov za čas uradnega zaprtja. To velja za panoge, kot so gostinstvo,
hotelirske storitve, prireditvene storitve, storitve frizerjev, kozmetična dejavnost in
podobno. Družbam v nekaterih drugih panogah, na primer trgovinam, država nadomesti
do 60 odstotkov upada prometa. A to še zdaleč ni vse. Podjetjem nadomeščajo tudi fiksne
stroške. Če je kakšnemu podjetju promet v celoti izpadel, mu država subvencionira tudi sto
odstotkov fiksnih stroškov. Maksimalna vsota znaša 800.000 evrov, trenutno pa tečejo
pogajanja, da bi se ti zneski še povišali.
Vendar pa je pri tem Slovenija primerjalno dejansko porabila več od severne sosede.
Zadeva zveni shizofreno, ne gre skupaj, a hkrati se je treba ponovno spomniti, da je vlada
izvedla veliko delitev različnih bombončkov, ki seveda z ohranjanjem podjetij in delovnih
mest nimajo nobene zveze, stanejo pa veliko.

v
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In če nas danes skrbi, ker je tej vladi uspelo popolnoma zavoziti protikoronske ukrepe in
lockdown, prihajajo skrbi, ki bi nas lahko obremenjevale še leta. Da, zelo očitno se nam je
letu 2020 pod Janšo ponovilo leto 2012, ko je Janša Slovenijo skoraj pripeljal v stanje, v
kakršnem je bila takrat le Grčija.
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Sodelovanje Madžarske pri gradnji drugega tira
RADIO SLOVENIJA 1, 03.12.2020, RADIJSKI DNEVNIK, 19:10
KATJA KOTNIK (voditeljica)
Bodo Madžari sodelovali pri izgradnji 2. tira med Divačo in Koprom, ali ne? To je bilo osrednje vprašanje današnje
razprave med koalicijo in opozicijo na seji komisije za nadzor javnih financ. Medtem ko so vladne stranke opozarjale, da
brez zalednih držav projekt sploh ni smiseln, so opozicijske vlado pozivale naj se ne odreče največjemu
infrastrukturnemu projektu v državi. Urška Jereb.
URŠKA JEREB (novinarka)
Vladna pobuda za sklenitev sporazuma med Slovenijo in Madžarsko v sodelovanju pri izgradnji gospodarjenju z 2. tirom
je močno razburila opozicijske stranke. Alenka Bratušek SAB je pobudo označila kot nezaslišano.
ALENKA BRATUŠEK (predsednica SAB)
Zato, ker smo v prejšnji vladi naredili vse, ampak res vse, da se je ta projekt predstavil z mrtve točke in da je do zadnjega
centa, do zadnjega centa, zagotovljen denar za njegovo izvedbo.
URŠKA JEREB (novinarka)
Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je odgovoril, da ne smemo ostati ujetniki lastne majhnosti in da 2. tira brez zalednih
držav sploh ne potrebujemo.
JERNEJ VRTOVEC (minister za infrastrukturo)
Zaledne države, ne glede na to kdo je na oblasti v posameznih zalednih državah, katera politična struja, partija, kar želite,
bodo naše večno zaledne države in do njih moramo pač gojiti partnerski odnos.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

URŠKA JEREB (novinarka)
Toda zakaj bi se zadolžili pri Madžarski 200 000 000, ki jih bo treba vrniti nato pa ji še iz naslova dobička plačati
300.000.000 EUR, so se spraševali v opoziciji. Matej Tašner Vatovec, Levica.
MATEJ T. VATOVEC (vodja poslanske skupine Levica)
In zakaj plačat neki tuji državi, ki bi investirala teh 200 000 000 visoke dobičke oziroma visoke odstotke na to posojilo, če
lahko se za ta denar zadolžimo sami z bistveno nižjimi obrestnimi merami.
URŠKA JEREB (novinarka)
In odgovor Dušana Verbiča SMC.
DUŠAN VERBIČ (SMC)
Je moje trdno stališče denar nima barve, nima okusa in tudi ni politično opredeljen.
URŠKA JEREB (novinarka)
Člani komisije ob koncu seje sprejeli nekaj sklepov, med drugim naj vlada pobudo sodelovanja z Madžarsko umakne iz
postopka, Državni zbor pa gradivo zavrne.
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IKATERE

Izbruh koronavirusa pa

l PANOGE

je avtomobilski trg

prvič sesul spomladi, drugič pa v jesenskih

BODO

mesecih. V prvi polovici leta je to pomenilo od

25- do 30-odstotni upad prodaje globalno, od
tega 15-odstotnega na Kitajskem, 24-odsto-

RASLE IN

tnega v ZDA in kar 40-odstotnega v Evropi. Do
konca leta se bo prodaja avtomobilov v svetu

KATERE BODO
ŠE V KRČU

skrčila za slabih 20 odstotkov, na 75 milijonov
avtomobilov, v prihodnjem letu pa bo po napo-

vedih LMC Automotive zrasla

na

84 milijonov

vozil, kar je na ravni leta 2016 in 2017. Po napo-

vedih GlobalData

se bo

trg na lansko raven,

torej 90 milijonov vozil, vrnil šele leta 2023.

Koronakriza pa je hkrati tudi pospešila prehod z motorjev na notranje izgorevanje na električne. V prvih devetih mesecih seje namreč

POGLEDALI SMO, KAJ LAHKO
PRIČAKUJETE V GRADBENIŠTVU,

prodaja električnih avtomobilov in priključ11 odstotkov , na 1,75
Še
delež, in sicer
njihov
je
zrasel
milijona.
bolj
nih hibridov povečala za

TRANSPORTU IN LOGISTIKI,
AVTOMOBILIZMU, TRGOVINI

NA DROBNO, KOVINSKI

7

2,3 na 3,4 odstotka. Septembra

z

so

elektrifi-

cirani avtomobili na zunanje polnjenje doseg-

IN ELEKTROINDUSTRIJI,
IKT, FARMACIJI, TURIZMU,

li

4,9-odstotni svetovni

tržni delež, obeta se

nadaljnja rast. Največji, 18-odstotni delež sije

ENERGETIKI IN KMETIJSTVU.

letos odrezala Tesla. Sledijo Volksvvagen, BYD

in BMW

s

šestodstotnim deležem ter Renault,
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Mercedes-Benz, Audi, Volvo in Hvundai s štiNATAŠA KORAŽIJA,

riodstotnim deležem.

BLAŽEJ KUPEC

MILOŠ MILAČ, VASILIJ KRIVEC,
BORUT HOČEVAR,

m

AJDA KONČAR,

TEJA GRAPULIN, PETRA ŠUBIC

IKT:
večodstotna rast
se bo prihodnje leto
vrnila

Koronakriza

OsT
milijonov vozil

bo prodanih v

5%

je pospe-

šila digitalizacijo, ki se

AVTOMOBILSKA
INDUSTRIJA:

bo obsegala rast

nostjo nadaljevala tudi

okrevanje šele leta

IKT, napoveduje-

prihodnje leto. Nekate-

2023

jo v analitski hiši

ra

Gartner.

omogočila delo na dalja-

Leto seje za avtoindu-

začelo

dobro,

bo s podobno intenziv-

vo,

podjetja

so

tako prvič

druga pa že uvajajo

prihodnjem letu

strijo

po napovedih

stabilno prodajo

v Evro-

naprednejše storitve,

LMC Automo-

pi ter majhno rastjo na

kot sta e-podpis in videoidentifikacija. »Pri

tive, kar je na

Kitajskem

ZDA.

vseh teh primerih sodelujejo IKT-podjetja, za

ravni leta 2016

Pred izbruhom korona-

katera ti projekti

in 2017.

virusa so analitiki napo-

nih’ poslov. Je pa po drugi strani kriza zamak-

~

in

v

s

pomenijo delež novih 'kriz-

vedovali eno-

do

dvo-

nila izvajanje projektov in sklepanje nekaterih

odstotno

prodaje

novih poslov,« razlaga Nenad Šutanovac, vodja

rast

letos, kar bi pomenilo od 91 do 92

prodanih avtomobilov v svetu.

milijonov

Združenja

za

informatiko in telekomunikacije

pri GZS.
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Glavni trendi, ki bodo kratkoročno in
dnjeročno vplivali
izvodnja, ki
od doma

na panogo, so

Kovinsko industrijo pri

sre

tudi pro

nas

65

in krepitev spletne prodaje, naš

teva Šutanovac. Hitro se razvijajo tudi rešitve

ena

na področju interneta stvari, pri analizi velikih

ših

zaposlujejo

tisoč ljudi. Panoga je
izmed pomembnejslovensko gospo-

za

leto namreč

količin podatkov, umetni inteligenci, robotiki in

darstvo;

5G. »Vse to odpira nove priložnosti v različnih

ustvari okoli 9,6 milijarde

panogah in

na

so pametne

področjih, kot

tudi

v

avtomobilski industriji,« dodaja.

Pod črto bo letošnjih prihodkov slovenskih

tega več kot 70

odstotkov v tujini. Letos

>

logistiki, v zdravstvu, energetiki, javni varnosti,

na

evrov, od

tovar-

pametna mesta in skupnosti, v prometu in

ne,

bo prihodkov po

Vlaganja so

zadržana, tudi

Petkovškove

proračuni

manj,

za

ra-

ocenah

zagotovo

»ne pa toliko manj,

zvojne projekte

kot smo se bali ob prvem

letom 2019 bodo za pet do 15 odsotkov manjši.

za prihodnje leto

valu«. V nekaterih pod-

Kaj pa 2021? Urad za makroekonomske anali-

so nižji, ker so

jetjih je

IKT-podjetij kljub

vsemu

manj; v primerjavi z

naročil

število

prihodki manjši.

spomladi namreč upad-

napovedi je zapisal, da bo dodana vrednost

Je pa kriza lah-

lo tudi za 90 odstotkov v

prihodnje leto zrasla

tem

ko priložnost za

primerjavi z istim obdob-

krepko presegla tudi lansko. Panoga v Sloveni-

agilna podjetja,

jem lani.

ji sicer zaposluje okoli 30 tisoč ljudi in pome-

ki bi znala izko-

odboj, predvsem

ni okoli štiri odstotke BDP.

ze

in razvoj (Umar) je optimističen; v jesenski

za

13 odstotkov in

s

Poleti je sledil
zaradi

ristiti razpoke v

povečanega povpraševa-

vrednost ustvarjajo telekomunikacijska pod-

dobaviteljskih

nja avtomobilske panoge,

jetja in storitveni del z

verigah,« na-

na

Najvišjo dodano

lastnimi produkti, kijih

podjetja prodajajo tudi

na

tujih trgih.

poveduje

Globalna IKT-industrija bo v najboljšem priObjave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ki

podjetij,

delo

se vrača v izvorne države,

sestavlja okoli 3.500

meru

2020 končala

na enaki ravni

kot lani, še

m
■

.

katero je vezan velik

del slovenskih kovinskih

>

podjetij. »Ko pa

z

verjetnejši pa je do petodstotni upad, kar lahko

dnja tudi pri

po ocenah analitske hiše Gartner pripišemo

odvisni

manjšim proračunom

za informatiko

podjetij v

kupec

se ustavi proizvo-

ustavi,

GZS.

se

od

nas, saj

smo

svetovnih

dobaviteljskih poti,« opozarja Petkovškova.
Trenutna prednostna naloga kovinarjev

zabavni in letalski industriji. So pa Gartnerjevi

je

analitiki vseeno optimistični; menijo namreč,

tako zmanjševanje škode

da se bo okoli petodstotna rast vrnila prihod-

dic. »Vlaganja so zadržana, tudi proračuni za

nje leto in se nadaljevala vsaj do 2024.

razvojne projekte za prihodnje leto so manjši,

in blaženje posle-

ker so prihodki manjši,« razlaga. Je pa kriza

KOVINSKA INDUSTRIJA:

vseeno lahko tudi

nove priložnost za tiste v dobri kondiciji

ki bi znala izkoristiti razpoke v dobaviteljskih

V kovinski industriji leto 2021 pričakujejo

priložnost

agilna podjetja,

za

s

verigah. »Ce kdo ni sposoben izpolniti svojih

precej negotovosti. »Odvisni smo od nepred-

nalog, lahko vskoči drugi, ki je v boljši kondici-

vidljivih epidemioloških

razmer

in

z

njimi

ji,« je prepričana Petkovškova.

povezanih ukrepov in, kot kaže, bo drugemu
valu sledil

še tretji,« pravi

Janja Petkovšek,

direktorica Združenja kovinske industrije

pri

Razmere in napovedi za kovinsko industri-

jo

so

sicer podobne

tudi drugje po Evropi.

Napovedane polodstotne rasti evropska podjetja

različne. »Eden izmed naših članov ima dela

obseg dela pa bo težko dosegljiv cilj tudi v letu

za

ves december, drugi bo moral proizvodnjo

takrat ustaviti, spet tretji pa ima običajni obseg
naročil že za celotno prvo četrtletje prihodnjega

leta.« noudaria

sogovornica.

2021,

letos tako

bodo dosegla, predkrizni

GZS. Razmere so od podjetja do podjetja sicer

ne

napovedujejo ekonomisti združenja

Orgalim, ta zastopa 48 nacionalnih evropskih tehnološko-industrijskih združenj, tudi iz
kovi n skop red e 1 oval n e pan oge

.
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ELEKTROINDUSTRIJA:

Slovenska elektroindustrija, ki

med večjimi izzivi napovedani dvig
minimalne plače

2019 sicer dajala delo 36.5000 zaposlenim.

Tudi direktorji

Panoga ustvarja okoli 5,6 milijarde

tij

v

podje-

usmerjena, upajo, da

M

eh

se popolni lockdown

■

7

izvozno m

vil.

»V

primeru

I

m

v Evropi ne bo pono-

v

m

ENERGETIKA:

V ener-

leto zanimivih

getiki

e-projektov
Vse več najbolj atraktiv-

se bo

nasprotnem
bodo

evrov, več

'-ot 90 odstotkov na tujih trgih.

elektroindustriji

ki je izrazito

krizi

nih energetskih projektov

med drugim

»Kriza vseh si-

tudi podjetja, ki do danes

širila upora-

izvajajo

cer ni prizadela

upada niso

ba baterijskih

pogojno

enako. Nekatera

ocenjuje Marjan Rihar,

hranilnikov. Po

ravni,

občutila,«

investitorji

\Jagatelji

na,

mikro

rečeno,
so

sicer

podjetja imajo

direktor panožne zbor-

pričakovanjih

velika podjetja in

zaradi poveča-

nice elektronske in elek-

bodo vanje vla-

getske družbe, rešujejo pa

nega obsega

troindustrije pri GZS. V

gali

izzive,

povprečju je bilo naročil

kjer želijo bolj

občutimo v vsakdanjem

;

letos manj, težave pa so

dejavno uprav-

poslovnem ali zasebnem

{

povzročali tudi zastoji v

ljati svoj odjem

življenju. Navajamo nekaj

!

dobavnih verigah. Sku-

električne ener-

primerov takšnih naložb

gije.

oziroma projektov, ki

j

dela celo večje
težave z zaposlovanjem no-

vega kadra kot
pa z blaženjem

j

pnih prihodkov bo tako

posledic pande-

j

v primerjavi

v podjetjih,

ener-

ki jih neposredno

jih

pričakujemo v letu 2021.

z lani manj

mije,« ugotavlja

za

šest odstotkov. Pod-

Sirila se bo uporaba baterijskih hranilnikov.

Marjan Rihar

jetja povečini sicer niso

Pričakujemo, da bodo vanje vlagali v podjetjih,

odpuščala, oprla

se

kjer želijo bolj dejavno upravljati svoj odjem ele-

namreč na pomoč drža-

ktrične energije. Prva lastovka je bila letos Iskra,

z

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

šteje okoli

1.100 podjetij, je po zadnjih podatkih iz leta

so

vse po

verjetno jim bodo sledili še v katerem podjetju.

načrtu, bi se rast po ocenah Riharja prihodnje

V baterijske hranilnike bodo začeli vlagati tudi v

leto lahko vrnila.

gospodinjstvih. Sprva predvsem tako imenovani

m izkoristila lastne rezerve. Ce bo šlo

ve

»Bolj

tehnofriki. Najbolj opazna ponudnika takih bate-

stabilna so podjetja s stalnimi dobavnimi veri-

rij sta Tesla, ki vstopa na slovenski trg prek podje-

Kriza vseh sicer ni prizadela enako.

gami in taka, ki

so se hitro prilagodila novim

zahtevam glede varnosti in

zaščite,« razla-

tja NGEN, in Porschejev sistem moon.

Pričakujemo tudi

nove inovativne

projekte pri

ga Rihar. Nekatera imajo zaradi povečanega

upravljanju energije, predvsem takšne, pri kate-

obsega dela celo večje težave z zaposlovanjem

rih bodo povezali različne energente, podjetja in

novega kadra kot pa z blaženjem posledic pan-

lokalne skupnosti. Kakšne utegnejo biti e-nalož-

demije.

be nove generacije, kažejo na primer energetska

Podobno kot večina gospodarstva bodo tudi

skupnost Luče, uporaba vodika v Steklarni Hra-

elektropodjetja prihodnje leto nadaljeva-

stnik, napoved oblikovanja energetske skupnosti

la digitalizacijo in avtomatizacijo, denimo z

Jesenice in trajnostni energetski krog podjetja

uvajanjem robotov v proizvodnji. Jih pa čaka

GEN-I in inštituta

tudi kar nekaj izzivov. Med večje Rihar uvršča

Pečjaka.

Metron inovatorja Andreja

vse višje cene surovin in pa napovedani dvig

Tehnologija bo omogočila več povezovanja

1. januarjem 2021. »Zviša-

odjemalcev in malih proizvajalcev električne

minimalne plače
nje

s

minimalne plače

v času kriznih

razmerje

energije, ki bodo skupaj ponujali

na trgu tako ime-

stroškov za nadaljnjih pet odstotkov in zmanj-

novano elektroenergetsko prožnost. To pomeni,
povedano poenostavljeno, da bodo zmanjšali

šanje števila zaposlenih,« trdi.

porabo, ko bo

resna

motnja v poslovanju. Povzročilo bo dvig

na trgu

elektrika draga, oziroma
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bodo porabo povečali, ko bo elektrika poceni. Več

sna od zasebnih naložb,

ki

se zaradi negotovosti

takšnega povezovanja bodo omogočili predvsem

ohlajajo, vendar stavijo na njihovo prilagodljivost

bolj razvita programska oprema in veliki sis-

hitrim spremembam na trgu. Pričakujejo tudi, da

vse

temski bateriji, ki ju je NGEN postavil na Jeseni-

se bo

cah in v Kidričevem.

in da

denar iz javnih projektov pravično razdelil
ne bodo vsega

pobrala le največja podjetja.

Investitorji bodo nadaljevali tudi klasične pro-

Popoln pesimizem pa je zajel obrtnike, ki so

jekte, predvsem prenovo in krepitev elektroener-

vezani na gradbene posle. Ti večinoma delajo za

getskega omrežja, ELES bo nadaljeval gradnjo

zasebna podjetja in fizične osebe, nekaj posla kot

povezave z madžarskim omrežjem. Če ne bo več

podizv ajalci opravijo

ovir, bodo v družbi HESS začeli gradnjo hidro-

Letos bodo sicer predvidoma dosegli postavljene

elektrarne Mokrice. Kandidati za postavitev

načrte, vendar jih zelo skrbi, kaj bo prihodnje leto.

in srednja podjetja.

trudili izpolniti

Povpraševanje zasebnega sektorja se ustavlja,

okoljske in prostorske zahteve ter najti skupni

vprašljiva bo kupna moč prebivalcev. Dodatno

sežigalnic pa

jezik

bodo še

za velika

se

naprej

s civilnimi iniciativami.

jih bremeni prodaja storitev, ki bi jih začeli izvajati prihodnjo pomlad. Trženja jeseni

GRADBENIŠTVO:
veliki optimistični zaradi javnih naložb
mali obrtniki v skrbeh
Novembrski podatki o

razpoloženju, ki
statistični

ga meri

urad. kažejo,

to poslabšalo

za

6,8-,

gradbeništvu pa zgolj

1

4
'

za

k LOGISTIKA IN

1 TRANSPORT:

W obseg blaga v medf

narodni menjavi bo

zrasel za 7,2 odstotka

v

0,2-odstotne točke. To je

Logistika

milijardo evrov

bo za

vsaj

vedno

in

dihata

V

transport

skupaj

prihod-

�

njem letu logisti

z

pričakujejo na-

skladu s pričakovanji slo-

naložbe v javne

industrijsko proizvodnjo,

daljnjo rast cen

venskih gradbenih podjetij

infrastrukturne

trgovino in porabo.

Če bi

ladijskih voznin

za leto 2021. Ta pričaku-

projekte prihod-

sklepali zgolj po kazalni-

jejo, da bodo letos in pri-

nje leto name-

ku prodaje gospodarskih

Azijo. Tudi cene

hodnje leto, kljub koroni,

nilo resorno

vozil, bo prihodnje leto za

letalskih prevo-

ustvarila približno enake

ministrstvo, kar

cestne logiste vse prej kot

prihodke, kot sojih lani,

je kar 270 milijo-

rožnato.

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

običajno doslej.

m

gospodarskem

da seje na mesečni ravni

zaradi zdra-

vstvenih ukrepov ne morejo izvajati, kot so jih

in sicer dobrih pet milijard

Optimizem

evrov.

grad-

nov

evrov več od

prvih

načrtov.

nje leto

“

za

V letošnjem prvem polletju pa seje prodaja

infrastrukturne projekte prihod-

skrčila za polovico v primerjavi s polletjem leta

namenilo dobro milijardo

270 milijonov

se je

evrov več od

to je kar

2019. Se precej bolj črna slika je pri avtobusih,

prvih načrtov. Temu je

kjer seje prodaja ob začetku koronakrize pov-

evrov,

treba dodati še približno 500 milijonov

evrov,

ki

jih bosta vložila Dars in 2TDK v avtocestno infra-

sem

ustavila. Kljub temu napovedi logistov

glede prihodnjega leta niso črnoglede. Tudi

strukturo in vgradnjo drugega tira. Denar za grad-

v

bince je pripravljen tudi

enega na drugi konec sveta ostaja.

v

občinskih proračunih

za

razvoj in prenovo občinske infrastrukture.

Vendar

tovora bodo

še naraščale.

leto 2019 končala s 14-odstotnim upadom,

napovedi ministrstva za infrastrukturo, ki bo
v javne

gospodarskih vozil

, zov

novih

začela umirjati že lani in

bincem zbujajo predvsem

naložbe

Prodaja

med Evropo in

optimizem v gradbeni panogi ni eno-

času epidemije potreba po prevozih blaga z

Zaznati pa je precejšne razlike med panogami:
avtoindustrija in dejavnosti, povezane z letalsko

ten in upada v skladu z velikostjo podjetij. Veliki

industrijo, so v krčenju, enako velja

gradbinci, ki si lahko odjavnega denarja obetajo

nosti, povezane z gostinstvom in turizmom. Ne

največ,

so zelo optimistični.

Nekaj več dvoma je v

izjavah lastnikov srednjih podjetij. Ta

so

bolj od vi-

za

dejav-

glede na to se mednarodna trgovina ni ustavila,
povpraševanje po živilih in nujnih izdelkih ostaja
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enako kot prej, povečala pa so se naročila v far-

generičnih zdravil naj bi do leta 2022 tako zrasel

maciji in medicini in

za

>

področju informacijskih

na

so

sporočili iz Krke, kjer tudi

za

tehnologij ter seveda pri zaščitni opremi. Začel

leto 2021 načrtujejo povečanje prodaje in dobič-

tudi proces postopne deglobalizacije, ki bo

ka. Letos bo prodaje po pričakovanju za okoli 1,52

seje

milijarde

zelo verjetno počasen.

V industrijskih podjetjih v Evropi ugotavlja-

evrov, dobička pa

260 milijonov

evrov.

Opozarjajo sicer, da bodo rezultati v bližnji priho-

pri azijskih

dnosti odvisni tudi od širjenja epidemije in z njo

dobaviteljih, zato iščejo dodatne dobavitelje

povezanih ukrepov držav ter globalnega okreva-

jo,

da ni pametno nakupovati zgolj

regiji. V prihodnjem letu logisti pričakujejo

nja po koncu pandemije. »Ti dogodki in procesi so

nadaljnjo rast cen ladijskih voznin med Evropo

zelo nepredvidljivi in lahko na globalni ali regio-

in Azijo, kar bo trajalo vsaj do kitajskega

v

nove-

nalni ravni povzročijo tudi manjše povpraševanje

ga leta. Cene rastejo predvsem zato, ker ladjarji

po farmacevtskih izdelkih. Seveda gredo lahko ti

umikajo že napovedane vožnje ladij, da

procesi tudi v pozitivno smer,« je Krka zapisala v

se

izog-

nejo praznim vožnjam in cenovnemu dunipingu.
Tudi cene letalskih prevozov tovora bodo še

svojem poročilu za prvih devet mesecev letos.

Analitiki Deloitta pa medtem napovedujejo,

naraščale, vse dokler se ne bo znova vzpostavil

da bodo za farmacevtsko industrijo v prihodnjih

letalski potniški promet. Potniška letala namreč

letih ključne preventivne terapije, rešitve za per-

običajnih časih prepeljejo velik del letalskega

sonalizirano in digitalno zdravljenje ter napredne

v

nanotehnologija in

so robotika,

tovora. Logisti za prihodnje leto pričakujejo tudi

tehnologije, kot

vnovično rast cen goriva, ki so se letos sesedle. V

inženiring tkiv. Pomembna bo

vsakem primeru bo v 2021 še veliko priložnosti

talizacija procesov. Da bo od te v prihodnje odvi-

za premikanje zabojnikov, palet in paketov po

sna

svetu

-

hitrost odboja pa bo odvisna od umir-

janja epidemije in

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

4,8 odstotka,

gospodarskega okrevanja.

poslovna uspešnost, so prepričani tudi v Krki.

»Povečuje

tehnološke opreme. Dodajajo

Digitalizacija

¾

so

sc funkcionalnosti,

oblačne storitve in umetna inteligenca.

kot

upadel za devet odstotkov, prihodnje leto pa naj

Bloombergu.

povezljivost proizvodne in druge

se

Letos naj bi obseg blaga v mednarodni menjavi

bi zrasel za 7,2 odstotka, napovedujejo pri

tudi splošna digi-

nam

pomaga

pri načrtovanju aktivnosti

v

proizvodnji, razvoju,

terenskih ekip,

v

logi-

stiki in pri optimizaciji poslovnih procesov,« še
naštevajo.

FARMACIJA:
ključne preventivne

TURIZEM:

terapije in perso-

okrevanje bi se lahko začelo

bo v povprečju

nalizirano digitalno

v drugi polovici leta 2021 in

letna rast do

zdravljenje

bo dolgotrajno

2024 v farmaciji

Če

na razvitih trgih,

zavlekla, bo

kar je sicer za

prihodnje leto

dve odstotni

napovedujejo analitiki

zaznamovale tri

podjetja IQVIA.

ključne spre-

!'

ne

membe, piše

i

(UNWTO)

!

dni prihodi v prvih osmih
mesecih letos upadli za

točki manj od
prejšnjega petletnega obdobja.

se bo

na razviti

okrevanje
počasno,

Panogi

trgih sicer napo-

naj

■

Turizem bodo

ena

izmed

najbolj prizadetih panog

zaradi

;

je

pandemije.

Po

zadnjih podatkih Svetov-

turistične organizacije
so mednaro-

vedujejo 3,1-odsotno pov-

Economist: po-

prečno letno rast do 2024,

tovanj bo manj,

kar je za dve odstotni točki

a bodo trajala

j

70

dlje, preusmer-

|

javi

J

lani. Strokovna skupina

\

pri

manj od prejšnjega petletnega obdobja.

Rasla

Turizem

1

koronakriza

bi tudi poraba generičnih zdravil,

segmenta, v katerem deluje novomeška Krka.

Optimistične napovedi temeljijo na dejstvu, da
se prebivalstvo stara in povečuje, da

la bolj dostopna, standard ljudi pa

so zdravi-

vse

višji. Trg

janje k

domače-

mu turizmu in

drugačna nara-

I

1

va potovanj.
j

odstotkov
z

istim

v

primer-

obdobjem

UNWTO napovedu-

je opaznejše okrevanje
mednarodnega turističnega

povpraševanja v
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tretjem četrtlcl

|u

2021, po mnenju petine stro-

kot so sofinanciranje čivkanja na delo in turistični

kovnjakov bi

preobratu lahko govorili šele v

boni, ki so pomagali delu družb, je preživetje pod-

o

jetij pod vprašajem, izgubljenih pa je bilodo danes

2022.

Pandemija bo korenitim spremenila obliko potovanj, leto

ključne

2021 bodo zaznamovale tri

spremembe, piše

Potovanj bo manj,

a

The

bodo trajala dlje. Druga

sprememba bo preusmerjanje

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

Eeonomist.

na

domači turi-

že prek 9.500 delovnih mest v turizmu, pojasni.

V zbornici v letu 2021 pričakujejo počasno rast

prihodkov, najprej jo bodo ustvarjali domači
gosti. Ocenjujejo tudi,

da

se

bodo

znova poja-

vile razlike med destinacijami in bodo podob-

zem, ta bo v 2021 doživel razcvet. Tretja spre-

no kot letos

memba bo

več ljudi

in gorske destinacije. Pričakujejo tudi spre-

dela od doma, bo prihajalo do povezovanja

membo potovalnih trendov'. »Gostje se bodo

dela in počitnic, iskane bodo destinacije z manj

izogibali množicam, množičnemu turizmu,

omejitvami.

prednost bodo dajali zunanjim aktiv nostim v

v naravi

potovanj. Ker

vse

Slovenski turizem je po več rekordnih letih, tudi
z vidika rasti obsega prihodkov, med panogami,

bolje poslovale obalna, termalne

naravi, lokalnim vsebinam in trajnostnim produktom.«

ki jih je koronakriza najbolj prizadela. »Povprečno

zmanjšanje prihodkov v primerjavi z lanskim

letom ocenjujemo na 60 odstotkov; v posameznih

segmentih turizma, to

so del gostinstva,

poslov-

ni

turizem, turistične agencije, letalski promet

in

turistične znamenitosti,

TRGOVINA NA DROBNO:
virus pospešil digitalizacijo
( )b

nadaljevanju ukrepov, ki omejujejo poslovanje

trgovcev, v prihodnjem letu sledi nadaljnje poslab-

pa je izpad še precej

šanje finančne slike panoge, s tem pa propadanje

večji,« pojasnjuje Fedja Pobegajlo, direktor Turi-

podjetij in rast števila brezposelnih, napoveduje

stično gostinske zb< »rnice. Kljub ukrepom države,

izvršna direktorica Trgovinske zbornice Slove-
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Mija

nije

Lapornik. Ob

zraslo tudi povpraševanje po kmetijskih

!■

tem poudarja, da je sicer

vsakršno napovedovanje
trenutnih

v

r

razmerah

vrnile

na

nekaj letih

v

predkoronsko raven.

Ob predpostavki, da svetovno gospodar-

izjemno nehvaležno, saj

se bo po napove-

stvo doseže 3,4-odstotno letno rast, in če

hitro spreminjajo tudi

di Umarja v 2021

večjih motenj v mednarodni trgovini, OECD

povečala zaseb-

in FAO predvidevata, da

Nekaj upanja za trgovce

na poraba, kar

desetletju kmetijska in ribiška

vliva napoved Umarja, da

pa v trgovinski

povečala

naj bi

zbornici razu-

Produktivnost bo še naprej hitreje rasla kot

se

pogoji poslovanja.

zasebna poraba po

za

se

bo

v

prihodnjem
proizvodnja

1,4 odstotka

približno

ne bo

na leto.

letošnjem 6,6-odstotnem

mejo kot precej

povpraševanje, realne

upadu že prihodnje leto

optimistično

surovin pa naj bi se do leta 2029 zniževale, še

okrevala in se povečala

napoved.

napovedujeta.

4,7 odstotka.

za

A Laporni

-

cene večine

kmetijskih

Tudi kratkoročne napovedi za kmetijske

kova meni, da gre za kar optimistično napoved,

trge v EU, ki jih je evropska komisija objavila

uresničljivo le pod pogojem, da se

oktobra, se vrtijo okoli najverjetnejših posledic

nas

bo

tretji

val epidemije ognil, kar pa je po njenih besedah

epidemije. Cene mleka in mesa

malo verjetno. Napovedi članov zbornice so nižje.

količinski odkup mleka raste, izvoz

»Nekateri neživilski trgovci že napovedujejo celo

olja iz EU pa bo rekordno velik. Slabše je pri

do

m

20-odstotno zmanjšanje prihodka glede na

popravljajo,
oljčnega

lali manj.

vici prihodnjega leta na voljo tudi cepivo.«
se bo

se

žitu. sploh pšenici, in sladkorju, ki soju pride-

letos, in še to le pod pogojem, da bo že v prvi polo-

V prihodnjem letu

Zaradi zaprtja gostiln in drugih protikoron-

nadaljevala digitaliza-

skih ukrepov letos pričakujejo za 1,4 odstotka,
leta 2021

cija panoge, ki jo je epidemija pospešila. »Mnogo

pa za

1,5 odstotka manjšo količino

uveljavlja tako imenovano omni naku-

govejega mesa. Pred kratkim v Nemčiji odkrita

povanje prek integracije več prodajno-nakupo-

afriška prašičja kuga bo glavni razlog, da bodo

valnih poti, prav tako

se stalno povečuje obseg

letos in leta 2021 v EU vzredili manj svinjskega

spletu. Ključna izziva spletne prodaje

in več perutninskega mesa. Letos in prihodnje

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

se bodo

proizvodih, cene pa

se

ponudbe

na

pa ostajata, to sta dobava in odličnost storitve

leto pa naj bi se nadaljeval upad prireje mesa

kar so tudi jasna pričakovanja slovenskega potro-

drobnice v EU.

šnika,« pravi sogovornica. Tudi v prihodnjem
letu
-

bo tako izziv poznavanje potrošnika

Evropska komisija pričakuje manjšo

JBS

kakšen je in kaj želi, pravi. »Zadovoljstvo

m

potrošnikov je bistvenega pomena. Treba
bo definirati njegove potrebe, želje in način

nakupovanja ter izboljšati oziroma poenostaviti nakupno izkušnjo, neodvisno od tega, ali gre za

spletno nakupovanje ali

za

nakupovanje v fizičnih

prodajalnah.«

m

i

čredo krav molznic, za 0,8 odstotka večjo

]

prirejo mleka v letu 2021 in

®I,4%

nadaljnjo

rast neposredne prodaje,
ki jo poganja večje pov-

praševanje

po

lokalni

odstotka na leto

hrani in kratkih dobavnih

se bo

verigah.

v prihod-

Konkurenčne

njem desetletju

cene posnetega mleka

povečala kme-

prahu,

polnomastnega

KMETIJSTVO:

tijska in

cene pridelkov bodo še upadale

proizvodnja ob

EU bodo

Organizacija

ribiška

v

mleka v pralni in masla v

tudi prihodnje

gospodarsko sodelovanje in

predpostavki, da

leto omogočile rast izvo-

razvoj (OECD) in Organizacija za prehrano in

svetovno gospo-

za.

kmetijstvo (FAO) pri Združenih narodih napo-

darstvo doseže

poraba sira v EU zmanjša-

vedujeta, da bo letošnja dosti manjša gospodar-

3,4-odstotno

la, izvoz sira naj bi zrasel

ska rast pripomogla k nadaljnjemu upadanju

letno rast, pred-

za pet odstotkov in

cen

za

kmetijskih surovin. Če bodo ukrepi učin-

koviti in bo gospodarstv o leta 2021 okrevalo, bo

Z zaprtjem gostiln seje

0,7 odstotka večjo

videvata OECD

gočil

in FAO.

proizvodnjo.

za

omo-
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Žlindra za poligone
Iz žlindre, ki

nastaja pri proizvodnji

jekla v SIJ
Acroni Jesenice, bodo začeli izdelovati grbinaste
poligone za kolesarje.

Za pet

uporabili deset tisoč ton.
Urša

Peternel

Jesenice

-

jek-

la v SIJ Acroni na Jesenicah,
let zgolj odlagali

in

kopičili ob podjetju. Pred leti

pa so

jo začeli predelovati,

saj se je izkazalo, da je lahko

koristna surovina, ki jo upo-

je ter uredili drenažo, vrhnja
plast pa bo iz drugih materi-

nec

iz kamna,

s

čimer bodo

dobili

poligoni

trajnostno

noto, saj se bo zmanjšala po-

raba naravnega materiala.
»Ponosni smo, da smo del

industrije, ki izdeluje jeklo
po načelih krožnega gospodarstva in išče vedno nove,

rabljajo za različne namene,

trajnostne

med drugim tudi pri gradnji

stranskih proizvodov, tudi v

cest. Žlindra je tako pridobi-

projektih za dobro lokalnih

poti

uporabe

la status stranskega produk-

skupnosti,« je dejal

ta pri proizvodnji jekla, v

Žerdoner,

SIJ

Acroni so jo lani predelali 45
tisoč ton in jo večji del prodali na trgu. Zdaj pa so se loObjave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

bodo zgradili grbine in zavo-

alov. Nadomestila bo droblje-

Čmo žlindro, ki

nastaja pri proizvodnji

so vrsto

poligonov jo bodo

1900 ton. Gre za čmo žlindro
razhčne granulacije, iz nje

tili inovativnega projekta izrabe črne žlindre za izdelovanje trajnostnih grbinastih
poligonov

kolesarje

za

(po

angleško pump track).

družbe SIJ Acroni.
Kot so poudarili v Skupini
SIJ, je jeklo edini material na
svetu, ki ga je mogoče stoodstotno vedno znova

in

znova

predelovati, ne da bi pri tem
izgubil svoje lastnosti.

Zelo

uporaben je tudi v športu in

Moči pri tem projektu so
združili Slovenska industrija

Branko
direktor

glavni

športni infrastrukturi. Tako
ves

kreativne

razvijajo

čas

jekla (SIJ), njena družba

projekte za uporabo jekla in

Olimpijski ko-

stranskih proizvodov, ki na-

mite Slovenije, podjetje Bati

stajajo pri proizvodnji jekla.

Crew in društvo Dejmo.

Doslej

SIJ

leta

Acroni,

2022

Do

bodo zgradili pet

grbinastih poligonov,

ene-

so

zgradili

na

prostem,

tudi na

ga tudi na Jesenicah, predvi-

cah in v Tržiču,

doma leta

pa

nastaja

ni

na

2022.

Pobudo za

postavitev so že dali Občini

štirinajst

jeklenih poligonov za vadbo

prav

Jeseni-

jeklo zanje
v SIJ

Jesenicah. Za

Acro-

projekt

nedavno prejeli prizna-

Jesenice, da projekt umesti

so

v svoje letne načrte,

nje Mednarodnega olimpij-

so pove-

dali v Skupini SIJ.
Za pet poligonov
uporabili
ton

skoraj

žlindre;

v

skega komiteja.

bodo

deset tisoč

srednje velik

poligon jo vgradijo približno

Žlindra je bila nekdaj odpadek, ki se je kopičil na

Jesenicah, danes pa je eden od stranskih proizvodov
jeklarske industrije. Uspešno jo predelujejo,
uporabljajo jo zlasti pri gradnji

cest.
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ss.

Črna

žlindra ni več odpadek, temveč koristen stranski

े৭П̘স८સल

’**"

6-

';

v

Jeseniško črno žlindro bodo uporabili pri gradnji grbinastih
poIlgOnOV. / Foto: Anže Furlan

proizvod pri proizvodnji jekla.
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ZAPORA DEJAVNOSTI

Tudi noht je lahko resen
problem
Branko Meh: Delno zaprtje gospodarstva ni prineslo rezultatov
na črno in več nadzora
NOVO

-

MESTO

-

je prejšnji

teden

na vlado naslovila pobudo za odprtje
dejavnosti. Ponovno želijo delati fri-

cvetličarji, vrtnarji,

zerji, kozmetiki,

manjši trgovci, kemični
topralnice,

delno

tudi

čistilci,

av-

gostinci,

pa

usnjarji, tekstilci, avtošole in drugi.
»Številne dejavnosti

z

so

odlokom za-

Maja Klančarje samostojna podjetnica
s

frizersko dejavnostjo, zato je morala

zaradi omejitvenih ukrepov začasno zapreti salon, ki ga ima v Šmarjeških Topli-

cah. »Država da mesečno nadomestilo

1100

evrov

in s

moramo preživeti

tem

doma in živeti mora tudi salon. Plačevati je treba vse prispevke, zneski na vseh

položnicah

dni, epidemiološka slika pa se še ni

primeru je treba plačevati tudi najemni-

iz-

so

enaki kot prej, v mojem

boljšala,« ugotavlja predsednik zbornice

no,« pravi Klančar jeva.

Branko Meh

brez vsakršnega

Po njenem bi bilo prav, če bi država dala
obrtniku kot nadomestilo za izgubljeni

zaščitnih

prihodek 80 odstotkov tistega zneska, ki

dodaja, daje veliko dela

opravljenega na

nadzora

nad

črno,

upoštevanjem

ukrepov in da bi

veljalo razmisliti

zato

o

sproščanju nekaterih dejavnosti.

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

Pedikersko delo je na meji medicinske-

SO OSTALE

POLOŽNICE

prte že dva tedna ali celo več kot mesec

in

na

področju frizer-

skih in kozmetičnih storitev so
strogi, poudarjajo

v zbornici.

že zdaj
Ustrezne

pogoje za varno prodajo lahko zagotovijo tudi domači cvetličarji

ga je obrtnik ustvaril pred krizo, ne pa
da sama določi neki znesek, kot je to naredila zdaj. Maja Klančar v salonu dela
sama

in zdaj v nastalih razmerah

to ne-

koliko olajša težave, ki so nastale zaradi

ki niso del velikih nakupovalnih

Dolores

Šober

je

samostojna

podje-

v kemičnih čistilnicah in avtopralnicah.

Novem mestu,

V gradbeništvu bi med izjeme, za katere
ne velja zapora, morali dodati vsa dela, ki

Črnomelj. Pedikersko dejavnost je vlada

. . . naštevajo

v zbornici.

salon pedikure

Pediman ima

sicer je doma v

v

Občini

sprva še dovolila, potem je več niso smeh
opravljati in zapora velja še vedno. »Razumem, da so zaprte nenujne
a so stvari,

ki

dejavnosti,

so vseeno nujne. To, kar de-

Delnega odprtja si želijo tudi gostinci.
»Menimo, da bi bilo bolj varno in pred-

lam, pedikura, je tudi delo s starejšimi, ki

vsem

bolj zdravo, da bi delavci pojedli

ne gre za lepoto. Nohti na primer rastejo

topel

obrok za

in zrastejo po svoje. Ljudje sijih marsikdaj ne morejo urediti sami, posebno tega
ne zmorejo starejši. Tu gre tudi za diabe-

mizo

v lokalu kot

na

primer v kombijih, kjer ni ustrezne razdalje, ali po gradbiščih, kjer je zdaj res
hladno,« so prepričani v zbornici. Glede
na to, da zapora gostinstva traja

dlje

časa, v zbornici znova

že naj-

predlagajo, da

sami takega dela ne morejo narediti. Tu

tično stopalo. Ko sem delala, so mi bile
stranke hvaležne za pomoč.

Zdaj

mi je

gostincem vlada omogoči vsaj delovanje

težko, ker bi jim še vedno rada pomagala, a tega ne smem in zato zdaj tudi ne de-

na terasah ter za podjetja s pogodbami.

lam. Pravila so in moramo jih upoštevati.

Zbornica poleg naštetih zahteva tudi od-

Če smo pri maskah

prtje zlatarn in urarskih delavnic, avto-

šol in servisov računalnikov.

zato

si

naj

diabetiki ne bi sami ureja-

li nohtov in kože

stopalih, saj lahko

na

povzročijo zdravstvene zaplete. Zdaj, ko

pedikerji
ostajajo

ne

delati, stvari pač

smemo

neurejene.

bi

Dolgoročno

se

lahko poznale škodljive zdravstvene posledice sedanjih omejitev, tudi poškodbe
pri diabetikih in tudi to, da bo kdo od di-

abetikov zato žal moral tudi v bolnišnico.
Če si sami na primer odstranjujejo kurja

očesa in urejajo nohte in stopala, se lahko poškodujejo. Če se bo to zgodilo, se
bo

tudi zato, ker

ljudi. Diabetiki,

smela do

nisem

teh

ljudje, ki imajo težave z

ri pomenijo tveganje

NI NUJNO, A VSEENO JE
tnica,

ska, mizarska

ga že omenila. Oskrba diabetičnega stopala je zelo zahtevno in odgovorno delo,
ki mora biti opravljeno strokovno. Prav

proti strjevanju krvi, pri njih vse te stva-

središč. Malo stikov s strankami je tudi

potekajo zunaj in v praznih stanovanjih,
se pravi tudi inštalaterska, slikopleskar-

ga na tem področju. »Imam izobrazbo
za oskrbo diabetičnega stopala, ki sem

ožiljem in osebe, ki uporabljajo zdravila

zajezitvenih ukrepov.

in vrtnarije,

pa
tudi manjše specializirane trgovine, sploh
tiste,

sproščanjem manj dela

Dovoliti topel obrok v lokalu?

Obrtno-podjetniška

zbornica Slovenije

-S

-

zdaj so obvezne

-

za zdravje. Še več.

Posledice so lahko hude in tudi usodne.
Zato bi bilo prav, da država odpre, omogoči nujne dejavnosti,« poudarja.

ČAKAMO, KAJ BO
Dela sama.

Če tako nima skrbi s plači-

lom drugih zaposlenih, to ne omili dejstva, da zaprti pedikerski salon, katerega
prostor

ima v najemu,

ne

prinaša pri-

hodka. »V prvi epidemiji je država dala
nadomestilo. Zdaj čakamo, ah bo in kdaj
bo,« pravi Dolores Šober.
Snovalci

omejitvenih ukrepov

so

ne-

dvomno v primežu statistike o širjenju
okužb. Če pri tem uvedena ustavitev
številnih
javnega

gospodarskih dejavnosti
življenja

blaži

omenjeno

in

sta-

tistiko, pa velja ponovno razmisliti, ah
med dejavnostmi, ki so jih uradni oce-

njevalci opredelili

za

nenujne,

ni tudi

ampak masko sem uporabljala že doslej,
preden so jih predpisali. Delo je pač tako,

katera taka, ki je za določeno število lju-

da jih uporabljam,« je povedala.

še ne prvi dan, prvi teden ah prvih nekaj

di nepogrešljiva. Nepogrešljiva mogoče
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tednov
pač.

zapore, v nadaljevanju zapore
Težava je, ker sta v igri družbeni

in čisto osebni pogled na zdravstveno
stanje. In čisto z vidika posameznika je
vseeno,

ali je bolan zaradi covid-19 ali

denimo zaradi krvavitve ali zastrupitve
kot

posledice

odstranjevanja

kurjega

očesa ali obrezovanja nohta v domači
kopalnici z domačimi

improviziranimi

pripomočki.

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

M. Luzar

Dejavnost

salona

je zaprt. Dolores
Maja Klančar

zdravstvenega

pedikure Pediman
Šober pa

je po vladni razvrstitvi

med nenujnimi, zato

meni, da bi pedikersko dejavnost zaradi njenega

vidika država morala

dovoliti.

(Foto:

osebni

arhiv D. Š)
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Center za ravnanje z odpadki Puconci

Podpora Cipotu
počasi kopni
Radenski župan Roman Leljak ni več osamljen v kritiki vodstva javnega podjetja

,

k spremembam poziva tudi župan Občine Apače Andrej Steyer
nim projektom gradnje medgenera-

upokojil, in tako se bo celotna zade-

lo revizijo poslovanja javnega podje-

cijskega središča Mensana

va spet pometla pod preprogo,« pravi

tja Center za ravnanje z odpadki Pu-

Murske Sobote.

Potem

ko je Računsko sodišče opravi-

in ugotovilo številne
nepravilnosti pri poslovanju ter nadconci (Cerop)

Leljak in dodaja, da

Računsko sodišče je dalo občinam
90

dni časa za pripravo odzivnega

virtualni seji

poročila in izkaz popravljalnih ukre-

sveta ustanoviteljic sestali pomurski

župani, da bi razpravljali o nadaljnjih

pov. V odzivnem poročilu mora Cerop
med drugim pripraviti analizo mož-

ukrepih.

nosti odprodaje premoženja, poveza-

Občine bodo tako imenovale strokovno skupino, ki bo pripravila odzivno poročilo, za to bo imela 60 dni

nega z medgeneracijskim središčem,

zoru podjetja,

so se

na

časa. Skupina bo sodelovala tudi pri
pripravi
tov

za

pov,

ki

vseh potrebnih

dokumen-

izvedbo popravljalnih ukreso bili naloženi Ceropu

in ob-

činam. Občina Tišina, katere

župan

Franc

joči

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

v središču

Horvat

je trenutno

predsedu-

svetu ustanoviteljic, pa bo

obja-

vila razpis za izbiro zunanjega izvajalca, ki bo občinam pomagal pri izvedbi
popravljalnih ukrepov. Odločitev o iz-

biri

zunanjega

izvajalca bo sprejela

strokovna skupina, stroški zanj pa se
bodo delili med občinami ustanoviteljicami glede na ustanovitveni de-

in

načrt odprodaje

meljne dejavnosti

ki

javnega podjetja.

Cipot je že v odzivu na odločitev so-

Računsko sodišče je pregledovalo
pravilnost poslovanja Ceropa pri oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe (GJS) ravnanja

s komunal-

nimi odpadki in občin ustanoviteljic
pri

določanju cen

storitev

izvajanja

GJS v letih 2017 in 2018. Pregledovali so še učinkovitost javnega podjetja
pri izvajanju dejavnosti in občin ustanoviteljic pri

nadzoru nad poslova-

njem Ceropa v letih od 2015 do 2018.

sodišča. Vladavina prava pomeni, da
je treba spoštovati odločitve sodišč.
To pomeni,

da se mora objekt

ki

se bo tako

vrnil v javno podjetje, pa

je treba uporabiti za znižanje cen jav-

nih storitev.« Leljak meni, da bi
ral

nepremičnin v sklopu Mensane, med-

ža v podjetju

tem ko nekateri menijo, da to pomeni tudi prodajo poslovnega deleža v

Župan

Občine

Tišina

Franc

Hor-

vat, ki predseduje svetu ustanoviteljic, pravi, da so župani na seji, ki je

bila zaprta za javnost, izrazili različna razmišljanja,

so se pa strinjali,

da

opraviti potrebne popravke

zagotoviti nadaljnje delovanje.

Radenski župan

Roman Leljak,

cer največji kritik vodstva

pred začetkom

si-

Ceropa, je

predlagal razši-

seje

ritev dnevnega reda z glasovanjem o
zaupnici Cipotu, vendar večina županov predloga
Horvat

ni podprla.

meni,

Cerop

da če

je prišlo

oškodovanja javnih sredstev,

do

bi mo-

ralo že Računsko sodišče vložiti kazensko ovadbo, enako lahko po njegovih besedah stori vsak, ki misli,

da

Cerop

Mensana.

»Lani sem se

Mensani
1

91

tisoč evrov posoji-

danes nisem dobil ustrezne-

ga odgovora. Odprtih je še veliko drugih zadev, javno podjetje ne more več
poslovati na tak način.« Leljak poleg

tega še opozarja, da vpdstvo podjetja
nadaljuje prakso, po kateri župani dobijo gradivo za sejo sveta ustanoviteljic zgolj kratek čas pred sejo, zaradi
česar po njegovem mnenju doslej niti
niso mogli dobro nadzorovati poslovanja podjetja. Strokovna komisija, ki
jo bodo ustanovili, bi morala po njegovem mnenju že sodelovati z novim di-

rektorjem, ne več s Cipotom.

Tudi apaški župan Steyer je pričadrugačno odločitev županov.

koval

»Računsko sodišče je povedalo

svo-

je in navedlo jasne argumente, zakaj

vodstvo javnega podjetja ne more več
uživati
tem

je to potrebno.

se mo-

rešiti tudi poslovnega dele-

boril, da bi dobil odgovor, zakaj je dal

la, pa še

podjetju Mensana.

Mensa-

ne v celoti prodati, denar od kupnine,

da to pomeni zgolj prodajo preostalih

pri poslovanju javrfega podjetja in mu

Kaj morajo občine narediti

kateri pa so se vzdržali. »Ni potrebe po
pridobivanju novih pravnih mnenj in
iskanju lukenj v odločitvi Računskega

dišča za Vestnik izrazil prepričanje,

je treba

lež v Ceropu.

premoženja,

večinoma ni namenjeno izvajanju te-

so proti razširitreda glasovali župani, ki
imajo skupaj 67 odstotkov glasov, nevi dnevnega

zaupanja

ni šlo

ustanoviteljev.

Pri

za nenamerne nepravilnos-

Sodišče je med drugim ugotovilo, da

ti, temveč za evidentno kršitev določb

storitev

pristojne zakonodaje in uredbe Medo.

Cerop

pri

oblikovanju cen

ni ravnal v skladu

s pristojno ured-

bo. Javno podjetje' bi moralo ustvarjene prihodke uporabiti za znižanje
cen

storitev,

vendar tega ni naredilo.

Dva proti, nekateri molčijo
A Leljak pri

zahtevah za razrešitev

Cipota ni več sam,

temveč je razširi-

tev dnevnega reda podprl tudi župan

Več nepravilnosti je sodišče ugotovilo

Občine Apače Andrej

tudi v zvezi s 3,8 milijona evrov vred-

va na seji

Steyer. »Razpra-

je šla v smeri, da se bo Ci-

pot naslednje leto

Razumem

direktorja, ki pravi, da bi

morali zbrana sredstva investirati tudi
v razvoj, ampak gradnja stanovanj ni

taka investicija, prav tako ne načrtovan nakup radia in še nekateri drugi
nenamenski projekti. Treba bi bilo in-

v vsakem primeru
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vestirati v učinkovito tehnologijo, ki bi
nam na dolgi rok znižala stroške javne
službe. Storjene napake so bile takšne,
da ne vidim več možnosti sodelovanja
s trenutnim vodstvom Ceropa.«

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

Timotej

Milanov

Pomurske

občine bodo

za pripravo odzivnega

poročila

najele zunanjega

izvajalca,

foto

nataša

jjhnov
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Lendavska

občina ambiciozno

Drzni projekti za okrevanje po epidemiji
Načrtujejo tri večmilijonske projekte: športno dvorano, gondolo z

restavracijo pri razglednem stolpu in obnovo nekdanje blagovnice

Občinski

svet Občine Lenda-

cijski stroški projektov, pripravljenost

va je opravil prvo obravna-

in hitrost izvajanja bodo ključni

vo predloga proračunov za

odpravljanje

prihodnji dve leti. Predlog

ne

je podprlo 12 svetnikov od skupaj 19,

za

in social-

gospodarske

škode zaradi pandemije, v kateri

se je znašel svet. Zagon gospodarstva,

v javnosti pa že vzbuja različne odzi-

ohranjanje delovnih

ve. Proračuna sta namreč med najviš-

janje novih

jimi v zadnjih letih sploh, v ozadju pa

projektov, ki jih omenjate, in podob-

so načrtovane večmilijonske naložbe.

nih po

Izstopajo

trije

projekti,

gradnja

ocenjena

dvorane, kavrednost je 12,6 mili-

jona evrov, gondola z restavracijo pri

in

ustvar-

drugih

občinah Slovenije

od
in

Evropske unije.

večnamenske športne
tere

mest

bodo odvisni ravno

Projekti, ki

ste

jih

našteli,

spadajo

torej ravno v okvir zdajšnjih razmer

in

razmer po epidemiji.«

razglednem stolpu Vinarium (8,1 milijona evrov) ter obnova stavbe nek-

Kakšna je verjetnost, da se bo

danje blagovnice (8 milijonov evrov).

nar,

Okvirna vrednost teh naložb je torej
28,7 milijona evrov, kar je skoraj 32
odstotkov vseh prihodkov dveletnega
leto

ki

proračuna. Ti
2021

naj

bi

znašali

za

leto

za

2022
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pa kar 37,42 milijona evrov, odhodki 42,77 milijona. Za primerjavo: lanski proračun Občine Lendava je znašal dobrih deset milijonov evrov, letos
predvidoma 8,7 milijona evrov.
Predloga

proračunov

torej

pred-

videvata visok presežek odhodkov
nad prihodki, v letu 2021 dva in v letu
2022

pet

kel v Občino Lendava?
pripravljene rezervne

milijonov

tem pa

s

evrov,

Ima

občina

scenarije, če

tega denarja ne bo oziroma ga ne bo

v predvideni višini?

17,4 milijona evrov, odhod-

19,46 milijona evrov,

de-

namenjen okrevanju, tudi ste-

»Vsi*projekti, ki jih omenjate, ustrezajo tako imenovanemu novemu instrumentu NextGenerationEU, kot je
bilo sklenjeno v dogovoru o svežnju
za obnovo Evrope 21. julija 2020. Občina Lendava jih je kot primerne od-

dala ob pozivu vlade k
nih projektov.
Priprava

dveh

in

prva

proračunov

oddaji ključ-

obravnava

in

kar

potencialno

sprejetje obeh že v letu 2020 kažejo

tudi precejšnje zadolževanje občine.
Ob tem ni nepomembno dejstvo, da

našo pripravljenost in zavzetost, da
bomo imeli v času poziva za 'sredstva

načrtovane investicije časovno presegajo preostanek mandata zdajšnjega

okrevanja' pripravljeno vse

izhodišča za nekaj vprašanj,

Občina Lendava je oba proračusestavila tako, da če pri katerem
izmed projektov, ki jih omenjate, ne

jih v zvezi z omenjenimi pro-

bo uspešna, ne potrebuje rezervnega

vodstva lokalne skupnosti.
To so

ki

smo

potreb-

jekti postavili

no.
na

lendavskemu županu

scenarija.

Janezu Magyarju.

da bi za katerega izmed
projektov dobila manj denarja, ni.

Zakaj občina prav v času krize, ki se

Vzhodna kohezija ima namreč podporo za takšne projekte v višini 85 odstotkov.«

Bojazni,

po predvidevanjih še poglabljala tako prijavnih ustanovah kot gobo

spodarskih družbah in

s

tem

tudi

pri posameznikih, napoveduje sicer

atraktivne

in

ambiciozne

projek-

te, ki pa vendar ne spadajo v okvir
zdajšnjih kriznih razmer?
»Projekte, ki

ste jih omenili,

Obči-

na Lendava načrtuje v sklopu nacio-

nalnega načrta za okrevanje. Investi-

Kakšen razvojni preboj naj bi te

Pogled

lendavskega

Magyarja
NATAŠA

FOTO

lik vpliv

župana

je usmerjen

Janeza

že v leto 2022.

JUHNOV

na to gospodarsko panogo?

»Turistična

dejavnost

v

Občini

Lendava je bila v času, ko ta z uredbo ni bila omejevana ali prepovedana,

izjemna. Vse nastanitvene zmo-

so bile
namreč zasedene.
Občina Lendava tako meni, da bo s

gljivosti

projekti,

ki

jih

omenjate, bistveno

pripomogla k dodatni atraktivnosti

in prepoznavnosti občine in
ključni,

ti

sta

da dobi stolp Vinarium do-

dano vrednost, občino pa obišče še
več turistov.«

Ali imate izkušeno ekipo sodelavcev,
ki bo sposobna izpeljati kar tri izjemno zahtevne projekte, tako v smislu priprave projektov, pridobivanja
razvojnih sredstev kot same operacionalizacije?

»Občina Lendava je ekipo za uspešno spopadanje z investicijskimi cildu-

si postavila že v letu 2020. Tako smo
delovne procese z obstoječim kadrom
organizirali tako,

da smo kos števil-

nim javnim naročilom in sami izvedbi projektov na terenu. Vrzeli, ki jih

tri
naložbe pomenile za lokalno skupnost, če vemo, da je epidemija zara-

le v času izvajanja proračunov obeh

di omejevanja gibanja ljudi povsem
spremenila turistično dejavnost in bo

predvideli.«

omenjate in bodo zagotovo nastopilet, smo zaznali in potrebne kadre že
Majda Horvat

tudi v prihodnje imela ta izkušnja ve-
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Gospodarstvo med epidemijo

Pomurska podjetja čaka težka zima
Gospodarske družbe v regiji so se za zdaj uspešno

spopadle s posledicami epidemije in zaščitile delavce
raščanja

uspešno spopadlo s posledicami epidemije koronavirusa, a je v danih oko-

murska podjetja so doslej v glavnem
poskrbela za zaposlene, tudi tista,

liščinah skoraj nemogoče napovedati

ki niso imela 100-odstotno zasede-

izvajajo vse ukrepe glede varnosti za-

delavce so uvena delo in

poslenih. Zaprtja pa si ne morejo pri-

nadaljnji

rektor

razvoj

dogodkov, pravi

di-

Pomurske gospodarske zbor-

nih zmogljivosti,

za

»Po-

ljavljala ukrepa čakanja

še pove,
se razmere od panoge do panoge zelo
razlikujejo. Tako imajo na področju
turizma, kjer so bili primorani v za-

skrajšanega delovnega časa.« A šte-

prtje nastanitvenih in drugih obratov,

Graha bodo podjetjem v veliko pomoč ukrepi iz tako imenovanih protikoronskih svežnjev PKP5 in PKP6.
»Predvsem v zimskem času bo po-

nice

(PGZ)

Robert Grah.

Kot

tudi do več kot 70-odstotni upad prihodkov.
nosti

-

področju sejemske dejav-

Na

Pomurski sejem je moral od-

povedati vse letošnje dogodke z Agro

- pa lahko
100-odstotnem

na čelu

govorimo o skoraj

izpadu prihodkov. Na

drugi strani,

pravi

ni bil

Grah, padec

vilo

brezposelnih

spet

narašča,

v zadnjem času
kar je posledica zapr-

tja storitvenih dejavnosti. Po mnenju

membna likvidnostna situacija,
katere bo odvisno,
vzdržala, saj vse

jo

za

nazaj,

od

ali bodo podjetja

subvencije prihaja-

tudi subvencija za

del-

no kritje fiksnih stroškov,

restavracij in izobraževalnih ustanov.

ki jo uvaja
bo izplačana komaj 20. januarja. December bo pokazal pravo sliko.« Na regijski ravni še ni podatkov
o poslovanju podjetij v času epide-

upada je prišlo tudi v avtomobil-

mije, na podlagi katerih bi lahko po-

tako izrazit na področju gradbeništva
ter kovinskoObjave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

števila brezposelnih.

Pomursko gospodarstvo se je doslej

in živilskopredelovalne

industrije, a je zadnja prav

tako utr-

pela posledice zaradi zaprtja hotelov,

Do

PKP6,

ski industriji, s katero je povezanih več

vedali natančno,

pomurskih podjetij. Na drugi strani v

doživela. Grah

podjetjih, katerih dejavnost

po

zana

z

medicinsko

je pove-

tehnologijo,

kot

kolikšen upad so

pravi,

da bi bilo

lahko

zdajšnjih ocenah na letni ravni za

od 15 do

20

odstotkov manj ustvar-

jenih prihodkov. Največ prihodkov v

in Medicop, po besedah
Graha dosegajo celo rast naročil. Raz-

regiji namreč ustvari kovinskoprede-

mere so torej zelo različne.

»Morda bi

lovalna industrija, ki, kot rečeno, ni

da je skupna značilnost

doživela takšnega upada poslov kot

sta Cleangrad

lahko rekli,

gospodarstva v regiji v tem trenutku,

nekatere druge panoge.

godb,« pravi Grah, ki vnovič poudarja,

da so pomurska proizvodna podjetja
vezana na avstrijski

in nemški

trg,

za-

radi česar bo prihodnje stanje odvisno
tudi od dogajanja v teh državah.

Vprašanje likvidnosti
Za

zdaj

giji prav

glede

na

statistiko

v

re-

tako še ni bilo večjega na-

Zaprtja si ne morejo privoščiti
V PGZ

podjetij,

kar

je

za čas epidemije naredi-

so

v katero je bilo

li analizo,
ki

okoli

zajetih 24

5200 zaposlenih,
odstotkov vseh za-

imajo
30

zaradi karantene. »Podjetja absolutno

voščiti, saj so del pomembnih mednarodnih dobaviteljskih verig,« še pove
Grah. Nadaljevanje nemotenega po-

slovanja jim omogoča tudi dejstvo, da
v drugem valu epidemije ni bilo

te-

žav pri dobavi repromateriala, kot je
bilo v nekaterih podjetjih v času prvega vala.
Timotej Milanov

Poglobitev

socialne
razslojenosti?
Direktor Prleške razvojne agencije Goran Šoster opozarja na še
eno pomembno značilnost seda-

nje krize. Gre za naraščajoče so-

cialno razslojevanje, ki bo lahko
imelo velik vpliv tudi na gospodarstvo in kakovost življenja v
regiji.

»Medtem

ko

gospodarstvo glede
ro

zaradi krize

peti večje

ne bi

škode kot

pomursko
na

struktu-

smelo utrgospodar-

stvo v drugih slovenskih regijah,

je drugače s socialnim razslojevat

da podjetja

večinoma dobivajo naročila za kratki rok, medtem ko v večji meri ne sklepajo dolgoročnih po-

odstotka zaposlenih je bilo odsotnih
zaradi varstva otrok, pet odstotkov pa

njem, ki postaja v času epidemije v naši regiji še bolj intenzivno,
saj imamo v primerjavi z drugimi
regijami bolj neugodno izobraz-

beno in starostno strukturo.

V ta-

kih časih najbolj ranljive socialne

poslenih v pomurskih gospodarskih

skupine potegnejo najkrajšo, to-

družbah. Tako je v celotnem obdobju

rej se bo stigmatiziranost najrev-

od začetka epidemije marca letos do
danes v teh podjetjih za covidom-19
zbolelo štiri odstotke zaposlenih, 2,5

nejših še povečala, kar bo dobilo

tudi regijsko razsežnost. Vendar
so

to zadeve,

ki bodo vidne ko-

maj na dolgi rok.«
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Regije brez vzvodov
Na vprašanje, ali bo kriza vplivala na razvojne razlike med slovenskimi regijami, direktor Razvoj-

nega centra Murska Sobota Bojan
Kar odgovarja, da je še prezgodaj
za ocenjevanje posledic epidemije
za

socialno-gospodarsko podobo

regij ter nastajanje razlik med nji-

mi. »Negativni gospodarski trendi
se bodo pokazali na območju celotin tudi v širšem evropskem prostoru, verjamem pa, da
ne Slovenije

bodo

pri spoprijemanju s posledi-
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cami krize uspešnejše regije, ki so v

je v

Sloveniji

nimajo na

razpola-

go aktivnih in delujočih mehanizmov upravljanja tovrstnih situacij,

tako

investicijskem

v

smislu ka-

kor na vsakodnevni ravni upravljanja zdravstveno-socialnih posledic
krize. Pomurje pri tem ni izjema,
kar pa nam mora biti buden opomnik,

da

je

skupno

in usklajeno

upravljanje razvojnih izzivov eden

od ključnih ciljev prihodnjega dela.
V sklopu

zasnove regionalnega

ra-

zvojnega programa za naslednje finančno obdobje EU 2021-2027 smo

svoji naravi inovativne in sposobne

tako v viziji razvoja zapisali: 'Zdra-

aktivnega prilagajanja na novo re-

vo. Pomurje 2030.', naša naloga pa

alnost V tem oziru se je tako znova
razkrila dejstvo, da razvojne regi-

je, da to vizijo razvoja tudi uresni-

Posledice epidemije v pomurskem
razlikujejo,

foto

arhiv

podjetja

čimo.«

gospodarstvu

se od panoge do panoge

zelo

cleangrad
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Končali gradbena dela na cestah
Prejšnji teden so v občini Šmartno ob Paki končali posodobitev dveh odsekov občinskih
cest v dolžini po približno 150 metrov
Šmartno

ob Paki

-

Prvi odsek je

na vrhu

na tem odseku že sprojektirana fekalna ka-

naselju. Dovozna cesta do stanovanjskih

nalizacija, je bilo potrebno v projekt vklju-

objektov je bila vključena v občinski pro-

čiti tudi to, zato se je izgradnja nekoliko
zamaknila. Objektov na tem odseku sicer

račun za plan vaške skupnosti Gorenje

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

vzpostavljena makadamska cesta. Ker paje

Gorenjskega klanca v novo nastajajočem

»po

ne morejo

priključiti na javno kanaliza-

sistemu«, da tam, kjer so občani pripravljeni

še

vložiti del denaija v infrastrukturo,

cijsko omrežje, ker še manjka približno 500

prispeva

kanala do delujočega omrežja, so

svoj delež tudi lokalna skupnost. Občani so

metrov

sami financirali gradbena dela za pripravo

povedali na občinski upravi.

spodnjega ustroja ceste, občina pa je prima-

pravljeno tako,

knila za material, odvodnjavanje in asfalt.

po

Drugi rekonstruirani odsek paje v Gavcah,

Je

pa vse

pri-

da se bodo lahko priključili

izgradnji manjkajočega odseka.
■tp

kjer so poletne ujme odnesle cesto.

Takoj po neurju je bila zaradi prevoznosti
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Predlagana rešitev ni v skladu
z rudarsko zakonodajo
Če problematika

smradu iz zračnega jaška ne bo rešena v ustreznem času, bodo v
Šoštanju od države zahtevali ustavitev izkopavanja premoga

Milena

Krstič Planinc

postajo

priključili na di-

Šoštanj

mnik bloka 4 Termoelektrarne
Šoštanj,
štanjske

25. novembra
s potekom

se seznanili
izvedbe

Šo-

-

svetnice in svetniki so
zračnega

Šoštanj. Vonjave

jaška

150

v mestu

šini

so moteče pred-

za

ki

najbliže premogovnikovi

so

v ozračje

projekta

vsem

tiste prebivalce

Šoštanj, s čimer bi

mesta,

ventilatorski postaji na Območju

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

Smrad

povzroča

pod

plin

dimetil-

premogovega sloja.

vo

opozarja

Občina

vrsto let. Rešitev so

sprošča

Na to

iz

teža-

Šoštanj

že

pričakovali

že ob gradnji bloka 6, ko jim je
bilo obljubljeno, da bodo zračilni

štanj

V Šoštanju je bilo v

za-

in Premogovnika

dnjem času slišati, da se za-

ki

Če rešitev,

lo razvidno, da bi vpliv vonjav v
okolju zmanjšali za 80 odstotkov.

zaradi denarja.

Velenje

je iz prvotnih 4,5 milijona

ki

bi

gradbeni

daje

rešitev,

zakonodaji sicer

ni skladna z rudarsko,

zadostila,

ki

pa seje,

ne dovoljuje kombiniranih sis-

temov prezračevanja
mogovnik

zaradi

slenih ne more
na tako rešitev.
ljito pregledal

jame. »Pre-

varnosti

zapo-

evrov povzpel

Projekt

se

7 milijo-

na

Projekt

Velenje

ga

bosta

podpisali

ki

jo je

v 30 dneh.

Premogovnik

leta predstavljal

zadnja

Občini Šoštanj, ne

bo izvedljiva,

mora ta najti alternativno izve-

nov evrov. Kot pa so poja-

dljivo rešitev. V nasprotnem pri-

snili

meru zahtevajo v Šoštanju zapr-

predstavniki Premogo-

vnika, je glavna težava ne-

tje zračnega jaška.

skladnost projekta z rudar-

li

skim zakonom.

bodo

in ne sme pristati

samo pri tem.

-

če

Niso

pa osta-

Sklenili so,

problematika

da

smradu

v Šoštanju ne bo rešena v ustre-

bo teme-

rudarski inšpektor,

da

zračnega

opredelili v posebnem dogovoru,

pleta in odmika predvsem

je

iz

v Šoštanju odpravi. Podrobnosti bosta vodstvi Občine Šo-

bi-

tehnične rešitve

sprejeli

s smradom

jaška

sme biti razlog

rezultatov si-

soglasno

so

težavo

na vi-

izstopa

učinkovitosti delovanja

mulacije

Izkazalo

občasno

zemljo

metrov (zdaj
20 metrov). Iz

omenjene

termoelektrarne.

sulfid, ki se med odkopavanjem

jamski zrak

izstopal šele na višini

sklep

Cena ni in ne

znem času,

nikom Velenje sklene

od

države zahtevah

pogodbo, sporazum, zavezo« ali

ustavitev izkopavanja premoga
in podprli ter zagovarjali ambi-

a je ta obljuba tako kot še nekaj

bomo videli, kaj lahko storimo.

kakorkoli

naj

ciozen

kasnejših padla vanj.

Obljub pa sam ne bi dajal,« je na

rešitev

težave,

seji sveta

pa sproti

jašek speljali

v kotel tega bloka,

Občinski svet
tenzivno

je na to

začel in-

opozaijati in terjati re-

leta 2015. Od takrat je
nastalo kar nekaj idej, kako tešitve

žavo

že

rešiti,

od filtriranja

do

kur-

jenja plina. Veliko je obetala zadnja,

po

kateri bi Ventilatorsko

na osnovi njegovih ugotovitev

Občine Šoštanj

povedal

direktor Premogovnika

generalni
Velenje

pa

dr. Janez Rošer.

Ne želijo si jih niti v Šoštanju.
V preteklosti
več.

Zato

jih je

bilo že preso zahtevali, da vod-

stvo Občine Šoštanj s Premogov-

te

se že

»namero,

imenuje, za

občinski svet

seznanjajo o tem, kaj

je bilo narejenega. Velikokrat so
bili že zavedeni, zdaj terjajo rešitev,

predvsem pa vzpostavitev

program

iz Nacionalne

strategije za izstop

in prestrukturiranje
nih regij z načeli

iz

premoga

premogov-

pravičnega

hoda, "ki predvideva

pre-

konec rabe

premoga leta 2033.

odkrite komunikacije.
Svet Občine Šoštanj od Premogovnika Velenje

zahteva

-

tak
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Površina: 349 cm2

S

Šoštanjem so vzpostavili »odkrito« komunikacijo:

direktor dr. Janez Rošer, tehnični direktor pridobivalnega
prostora PV mag. Aleš Lamot in dr. Gregor Jeromel, vodja raziskav

generalni

in projektiranja.
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kamen
V Nabrežini že več kot dva tisoč let kopljejo svetovno znan

Zgodovinske zanimivosti kraških kamnolomov
se je kdaj pripeljal z

Kdor
vlakom

sedeži iz nabrežinskega
kamna. Rekord vseh časov
njegove uporabe predstavlja pa

obravnavani temen, velja
omeniti tržaško sodno palačo

ob progi opazil globoke
kamnolome, katerim pogled

400 tonska kupola - iz enega
samega bloka 10 m x 3 m - ,

in monumentalno delo
milanske železniške postaje

ni segal do dna. To je osrednje
območje izkopavanja

ki od 6. stoletja dalje prekriva
mavzolej Teodorika v Ravenni.

(na vsakem gradbišču po

nabrežinskega kamna, ki

V srednjem veku je bil

S

je tudi v uradni italijanski
kartografiji ohranilo slovenski

nabrežinski kamen prisoten

spremembami na svetovnih

tudi v Benetkah, industrijska
eksploatacija le-tega pa

trgih se je krivulja razvoja

sovpada z modernim

pričela spuščati. Najbolj

toponim

Ivere (od celote

ločeni majhni kamniti deli).
Tam že več kot dva tisoč let

urbanističnim razvojem

Trsta.

Ker zgodovina uporabe tega

strukturne in dekorativne
namene so apnenec iz
Nabrežine in okoliških vasi

kamna ni v širši javnosti zelo

uporabljali

poznana, jo velja predstaviti.
Čeprav so v naših krajih že

stanovanjskih stavb v mestu,

kopljejo in obdelujejo svetovno
znan kraški apnenec.

v prazgodovini (ob gradnji

gradišč) uporabljali kamen,
predstavlja nastanek Ogleja

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

katerih je bil uporabljen

prihodom v Nabrežino

-

v Trst, je pred

V

za gradnjo

palač in

ki je v 150 letih pred prvo
svetovno vojno za kar 25 krat

povečalo svoje prebivalstvo.
Z

gradnjo železnice med

14 tisoč kubičnih metrov!).
prihodom Italije in

(tudi) za to krajevno dejavnost

zgovoren je v tem pogledu
podatek o zaposlenih: pred

prvo svetovno vojno je bilo v
nabrežinskih delavnicah in
kamnolomih tri tisoč delavcev,
danes jih je morda 25.
Kakorkoli že, ob zanimivih
kraških portalih in vodnjakih,

ki predstavljajo dragoceno
arhitekturno in kulturno

(181. p. K.) pravo ločnico.
Stari Rimljani so pri njegovi
gradnji, ki je z več kot 100

Dunajem in Trstom sredi

dediščino , ki jo radi

19. stoletja seje zgodil
preboj. Avstro-ogrska

vsepovsod, je nabrežinski

tisoč prebivalci bilo 4. največje

hitro razvijajoča mesta so

mesto na italskem polotoku,

potrebovala trden, odporen

potrebovali veliko kamna.
Najbližje nahajališče le-tega je

in lep material, kakršnih
je bilo v cesarstvu malo

podobo pomembnih del. Za

bilo na Krasu.

na razpolago. Ne le pri

uporabljen v treh podzemnih

Ker je prevoz kamna zahtevno

gradnji tržaške ladjedelnice

železnicah (Milan— rumena

opravilo, so ga nemara

Avstrijskega Lloyda (Arzenala

linija, Atlanta in Frankfurt), v

Rimljani sprva izkopavali
v Sesljanskem zalivu (na

sv. Marka), kraški kamen so

Parizu (La Defense), Berlinu

območju Caravelle). Obdelane

bloke so prevažali do Ogleja
z ladjami. Arheološke najdbe

spoznavajo strokovnjaki od

kamen tudi po drugi svetovni
vojni oblikoval strukturo in
stensko in talno oblogo je bil

v tisočih tonah uporabili tudi

(letališče), a tudi v Avstraliji in

ob nastanku parlamentov

Aziji.

in drugih

prestižnih palač

na Dunaju, v Budimpešti

in

Ko danes velite večina
ljudi opravlja dela pred

potrjujejo, da so že takrat

Gradcu.

računalniškim ekranom,

pri Nabrežini (kjer obratuje
Rimski kamnolom) izkopavali

hodi čedalje več radovednih

kamen. Tega naj bi s planote
do morja spuščali po s svincem

Ni zelo znano, vendar je ravno
Goričan Anton Laščak kot
dvomi arhitekt egiptovskega
kralja vpeljal nabrežinski

kamnolomov, v katerih

obloženih drsinah.

kamen v deželo ob Nilu.

peščica delavcev v glavnem

Po morju je

kamen prihajal

državi, ki

V

je imela za sabo

obiskovalcev neposredno
odkrivat zanimivosti kraških

nadzoruje mogočne stroje.

tudi v Trst, kjer se turisti

glede uporabe kamna kar

Tako kot to že velja za ribištvo

pred Rihardovim slavolokom

sedem tisoč let izkušenj , je
bil kamen iz Nabrežine na

tržaškega Primorja, tudi

1900 let po postavitvi čudijo,
kako dobro je ohranjen.
Rimski ostanki so vidni
tudi na griču

sv. Justa

in

prehodu iz 19. v

20.

stoletje

v modi. Iz tega materiala sta
tudi velika leva, ki pozdravljata

v Nabrežini razmišljajo o

odprtju muzeja kamnarstva,

ki bi prikazal napore in
dosežke naših prednikov.

pod njim. V iz peščenjaka

ladje ob vstopu v Sueški

“Jave” , kot

grajenem amfiteatru

prekop.

Krasu, postajajo kulturno in
turistično zanimive.

so

najpomembnejšim

obiskovalcem bili dodeljeni

Med raznimi bolj sodobnimi
arhitekturnimi podvigi, pri

jim pravimo na

Matej Caharija
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