Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 10. 4. 2020
Število objav: 18
Internet: 13
Tisk: 5
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 5
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 2
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 11
Inženirski dan: 0

Naslov

Slovenija se trese, nas čaka še en velikonočni veliki potres?

Zaporedna št.
1

Medij

Slovenskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 4. 2020

Stran v zbirki:
11

Avtor

T. V.

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...povsod enaka, pojasnjuje direktor Urada za seizmologijo. Tako kot vse države ima tudi Slovenija uradno karto
potresne nevarnosti, ki je sestavni del gradbene zakonodaje. Projektanti upoštevajo te podatke pri projektiranju
potresno odpornih objektov. »Še vedno torej velja, da je edina zaščita pred potresi ustrezna potresno...

Naslov

Epidemija bi lahko občine pahnila čez rob

Zaporedna št.
2

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 4. 2020

Stran v zbirki:
14

Avtor

STA , B. P.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...težave, a je dejal, da je na vladni strani pripravljenost reševanja. Ko bo epidemije konec, pa bo treba sodelovati pri
spodbujanju gospodarstva, predvsem gradbeništva, je dejal Rakovec Zvišali bi povprečnino Skupnost občin Slovenije (
SOS) je sicer na današnjem srečanju predlagala, da vlada čim prej v zakonodajni postopek...

Naslov

Večer o potrebnih nadaljnjih potezah vlade za blaženje gospodarskih posledic epidemije (10
. 4.)

Zaporedna št.
3

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled tiska; 9. 4. 2020

Stran v zbirki:
15

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...igra, bomo videli še letos - snuje paket, ki bi moral okrepiti likvidnost gospodarstva. Kratko- in srednjeročni projekti
bodo nujni, pri čemer ima za gradbeništvo, nanj je vezano še marsikaj, Slovenija rešitev že dolgo na dlani: gradnjo
večjih infrastrukturnih projektov. Takoj bo treba poenostaviti zakonodajo in...

Naslov

Napoved - tematski prispevki, 10. 4. (petek)

Zaporedna št.
4

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 10. 4. 2020

Stran v zbirki:
16

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Napoved ozadij, tematskih prispevkov in pogovorov STA v petek, 10. aprila. - tematski prispevek o razmerah v
gradbeništvu v času epidemije novega koronavirusa (do 9. ure) - pogovor z generalnim direktorjem Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Marjanom Sušljem...

Naslov

Gradnja stanovanjskega sklada nemotena

Zaporedna št.
5

Medij

Slovenske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Dan v novicah; 10. 4. 2020

Stran v zbirki:
17

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Stran: 2

Površina: 69 cm2

Gradnja stanovanjskega sklada nemotena LJUBLJANA - Stanovanjski sklad RS zagotavlja, da gradnje pod njegovim
okriljem kljub epidemiji novega koronavirusa potekajo, in sicer ob uvedenih ustreznih zdravstvenih ukrepih. Do leta
2023 namerava sklad zagotoviti 2144 novih javnih najemnih stanovanj v

2

Naslov

Najprej v pogon industrija, s storitvami bo teže

Zaporedna št.
6

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 4. 2020

Stran v zbirki:
23

Avtor

Boštjan Usenik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...porabo in gradbenimi investicijami Po besedah Bednaševe bo gospodarsko dejavnost mogoče spodbujati tudi prek
domače porabe – še posebej prek naložb v gradbeništvu, ki imajo na gospodarsko rast krepak multiplikativni učinek. »
Izkoristiti moramo tudi ves potencial digitalizacije in avtomatizacije. V tem smislu je treba...

Naslov

Koronavirus spreminja pravila igre v kmetijstvu

Zaporedna št.
7

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 4. 2020

Stran v zbirki:
30

Avtor

Blaž Germšek

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...rastlinjakov v Sloveniji zavira zakonodaja, zlasti dolgotrajno pridobivanje vseh potrebnih papirjev, ki se vlečejo že
dolgo časa. Neživljenjska je tudi gradbena zakonodaja in klasifikacija rastlinjakov. Če so se politiki odločili, da pri nas
ne želijo imeti rastlinjakov, ker kazijo krajino, tudi v redu, ampak potem naj zdaj...

Naslov

Rakovec: Skrbi nas, da bi občine v času epidemije padle v likvidnostne težave

Zaporedna št.
8

Medij

Reporter.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 4. 2020

Stran v zbirki:
33

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...težave, a je dejal, da je na vladni strani pripravljenost reševanja. Ko bo epidemije konec, pa bo treba sodelovati pri
spodbujanju gospodarstva, predvsem gradbeništva, je dejal Rakovec. Skupnost občin Slovenije (SOS) je sicer na
včerajšnjem srečanju predlagala, da vlada čim prej v zakonodajni postopek vloži predlog...

Naslov

Kacin: Omejitev gibanja med občinami ostaja

Zaporedna št.
9

Medij

Reporter.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 4. 2020

Stran v zbirki:
36

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...težave, a je dejal, da je na vladni strani pripravljenost reševanja. Ko bo epidemije konec, pa bo treba sodelovati pri
spodbujanju gospodarstva, predvsem gradbeništva Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec
pa se je sestala s predstavniki trgovskih verig, od katerih je dobila zagotovilo, da...

Naslov

Slovenija se trese, nas čaka še en velikonočni veliki potres?

Zaporedna št.
10

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 4. 2020

Stran v zbirki:
42

Avtor

T. V.

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...povsod enaka, pojasnjuje direktor Urada za seizmologijo. Tako kot vse države ima tudi Slovenija uradno karto
potresne nevarnosti, ki je sestavni del gradbene zakonodaje. Projektanti upoštevajo te podatke pri projektiranju
potresno odpornih objektov. »Še vedno torej velja, da je edina zaščita pred potresi ustrezna potresno...
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Naslov

NAJPREJ V POGON INDUSTRIJA, S STORITVAMI BO TEŽE

Zaporedna št.
11

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 4. 2020

Stran v zbirki:
44

Avtor

Boštjan Usenik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Pesek z gradbišča nič več na travnike

Zaporedna št.
12

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 4. 2020

Stran v zbirki:
46

Avtor

Rok Nose

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Na dan zašijejo tisoč mask

Zaporedna št.
13

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 4. 2020

Stran v zbirki:
47

Avtor

M. Glavonjić

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Koraki h gradnji stanovanj

Zaporedna št.
14

Medij

Ajdovscina.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 4. 2020

Stran v zbirki:
48

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

Povzetek

Marca 24 manj brezposelnih

Zaporedna št.
15

Medij

Panorama, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 4. 2020

Stran v zbirki:
49

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Stran: 11

Površina: 155 cm2

...Občina bo komunalno opremila območje zaselka Mizinska vas v Lokavcu, kjer je predvidena individualna gradnja 12
hiš. Na podlagi velikega povpraševanja po gradbenih parcelah za gradnjo enodružinskih hiš se je k načrtovanju gradnje
pristopilo tudi v Dobravljah in v zaselku Strane na Planini, kjer poteka faza sprejemanja občinskega...

Naslov

Tisk

Površina: 372 cm2

...ustanovilo invalidsko podjetje Recinko, d. o. o. Tako je naraščajoče število delovnih invalidov kot posledica težjih
pogojev za delo predvsem v gozdarstvu in gradbeništvu, za katere v matičnih podjetjih niso razpolagali z ustreznimi
delovnimi mesti, našlo novo zaposlitev. Skromni začetki delovanja s petnajstimi zaposlenimi...

Naslov

Internet

Stran: 7

...krize, ki je nato sledila, ni bilo dovolj velikega odvzema materiala, le nekaj 10.000 kubičnih metrov na leto. Več ga je v
zadnjih dveh letih, ko se je gradbeništvo postavilo na noge. »Izvajalec je naredil približno 80 odstotkov preboja,
sočasno pa poteka tudi urejanje brežin,« ocenjuje župan, s katerim smo se pretekli...

Naslov

Tisk

Površina: 710 cm2

...porabo in gradbenimi investicijami Po besedah Bednaševe bo gospodarsko dejavnost mogoče spodbujati tudi prek
domače porabe - še posebej prek naložb v gradbeništvu, ki imajo na gospodarsko rast krepak multiplikativni učinek. »
Izkoristiti moramo tudi ves potencial digitalizacije in avtomatizacije. V tem smislu je treba...

Naslov

Tisk

Stran: 24

Stran: 14

Površina: 180 cm2

...tudi na območju Podravja in na bistriškem območju, bistveno spremenila, pa čeprav glede na čas številnih sezonskih
opravil, še posebno v kmetijstvu in gradbeništvu, temu ne bi smelo biti tako. Franci Klemenčič...
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Naslov

Predlog zakona o spremembi Gradbenega zakona – skrajšani postopek, ki ga je
Državnemu zboru predložil Državni svet

Zaporedna št.
16

Medij

Si24.news, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 4. 2020

Stran v zbirki:
50

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...Objavljamo Predlog zakona o spremembi Gradbenega zakona – skrajšani postopek, ki ga je Državnemu zboru
predložil Državni svet. Tematiko ja GZS ZGIGM obravnaval tudi na zadnjem Upravnem odboru, kjer se je opredelil...

Naslov

Koraki h gradnji stanovanj

Zaporedna št.
17

Medij

Ajdovscina.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 4. 2020

Stran v zbirki:
51

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

Internet

Povzetek

...Občina bo komunalno opremila območje zaselka Mizinska vas v Lokavcu, kjer je predvidena individualna gradnja 12
hiš. Na podlagi velikega povpraševanja po gradbenih parcelah za gradnjo enodružinskih hiš se je k načrtovanju gradnje
pristopilo tudi v Dobravljah in v zaselku Strane na Planini, kjer poteka faza sprejemanja občinskega...

Naslov

Slovenija se trese, nas čaka še en velikonočni veliki potres?

Zaporedna št.
18

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 4. 2020

Stran v zbirki:
57

Avtor

T. V.

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...povsod enaka, pojasnjuje direktor urada za seizmologijo. Tako kot vse države ima tudi Slovenija uradno karto
potresne nevarnosti, ki je sestavni del gradbene zakonodaje. Projektanti upoštevajo te podatke pri projektiranju
potresno odpornih objektov. »Še vedno torej velja, da je edina zaščita pred potresi ustrezna potresno...

5

Slovenskenovice.si
Država: Slovenija

09.04.2020
Četrtek, 21:23

Kazalo

https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/cl...

1/6

Slovenija se trese, nas čaka še en velikonočni
veliki potres?
Objavljeno 09. april 2020 21.21 | Posodobljeno 09. april 2020 21.22 | Piše: T. V.

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

V preteklosti smo imeli okoli velike noči dva velika potresa.

Odpri galerijo
Posledice potresov v Bovcu leta 1998. FOTO: Igor Modic
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Slovenskenovice.si

09.04.2020
Četrtek, 21:23

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/cl...

2/6

Kaj berejo drugi
Ta član
Sloven
2

Sloven
Izredn
2
storitev omogoča

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

Slovenija leži na potresno aktivnem območju, a se zdi, da je zadnje dni število potresov še večje kot sicer. Od 28. marca pa do danes z izjemo torka ni minil dan, ko ne
bi zaznali vsaj enega potresa. Pred tem je 22. marca številne Slovence zbudil potres z žariščem blizu Zagreba, ki je imel magnitudo 5,1, sledili so številni popotresni
sunki.

ARSO potresi
@ARSO_potresi

Lokalni potresi in umetni dogodki, ki so jih marca 2020 zabeležili
seizmograﬁ na državni mreži potresnih opazovalnic.#potres
#Earthquake #ostanidoma #StayAtHome
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Slovenskenovice.si
Država: Slovenija

09.04.2020
Četrtek, 21:23

Kazalo

https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/cl...

3/6

1 8:44 AM - Apr 9, 2020
See ARSO potresi's other Tweets

Od tedaj se zdi, da tudi tla v Sloveniji nenehno podrhtavajo. Ali se pod nami dogaja kaj nenavadnega, neobičajnega? »V seizmologiji ne poznamo pojmov
nenavadnega ali neobičajnega dogajanja. Popolnoma »normalno« je, da potresi v času niso enakomerno razporejeni in jih je včasih nekoliko več, drugič pa manj.
Statistično pa je na dolgi rok število potresov določene magnitude na nekem ozemlju zelo stabilno. O tem govori eden najpomembnejših empiričnih zakonov v
seizmologiji – Gutenberg-Richterjev zakon, ki pove, da je število potresov določene magnitude v negativni logaritemski odvisnosti od magnitude. Drugače povedano,
več je šibkih potresov in manj močnejših,« pojasnjuje Andrej Gosar, direktor Urada za seizmologijo.

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

Edina zaščita je varna gradnja

8

Slovenskenovice.si
Država: Slovenija

09.04.2020
Četrtek, 21:23

Kazalo

https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/cl...

4/6

Potres v Ljubljani leta 1895. FOTO: Arso
Dva izmed večjih potresov v zgodovini Slovenije, leta 1895 in 1998, sta se zgodila aprila okoli velike noči. »Še vedno popolnoma velja, da potresov ni mogoče
napovedati! V seizmološki znanosti ne obstajajo nobeni modeli, ki bi predvidevali kdaj se lahko zgodi večji potres. Seveda je popolnoma jasno, da je tak naravni pojav,
kot je potres, popolnoma neodvisen od meseca v letu ali praznika in je popoln slučaj, da sta se dva potresa v zgodovini Slovenije zgodila na praznični dan,« Gosar
odgovarja, ali bi lahko potresni sunki zadnje tedne napovedovali nov večji potres okoli letošnje velike noči. »Verjetnost za nastanek potresa« opredeljuje seizmološka
stroka z ocenjevanjem potresne nevarnosti. Pri tem se poda verjetnost določenega pospeška potresnega nihanja tal, ki ni povsod enaka, pojasnjuje direktor Urada za
seizmologijo.
Tako kot vse države ima tudi Slovenija uradno karto potresne nevarnosti, ki je sestavni del gradbene zakonodaje. Projektanti upoštevajo te podatke pri projektiranju
potresno odpornih objektov. »Še vedno torej velja, da je edina zaščita pred potresi ustrezna potresno varna gradnja. V Sloveniji imamo predpise, ki takšno gradnjo
zagotavljajo. V primeru potresa, pa je potrebno ustrezno samozaščitno ravnanje prebivalcev,« dodaja Gosar.

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

V času kosila je močno streslo

Potres v Posočju leta 1998. FOTO: Jure Eržen
Kot omenjeno, smo imeli aprila okoli velike noči v sloveniji dva hujša potresa, ki sta predvsem rušila stavbe. Potres v Posočju leta 1998 je bil eden najmočnejših
potresov 20. stoletja z žariščem na ozemlju Slovenije. Tla so se stresla z magnitudo 5,6 ob 11.55 uri v času velikonočnega kosila, zato je bila panika med
prebivalstvom še večja. Žarišče je bilo med dolino Lepene in Krnskim gorovjem, v globini okoli osem kilometrov.
Ob potresu je bilo poškodovanih več kot 4000 objektov, čutili pa so ga tudi ponekod v Nemčiji, na Slovaškem in Češkem. V prvih 20 urah po glavnemu potresu je bilo
več kot 400 popotresnih sunkov, v naslednjih mesecih pa več kot 9.000. Najmočnejši popotresni sunek je nastal 6. maja in je imel magnitudo 4,2.

Umrlo 21 ljudi

9

Slovenskenovice.si
Država: Slovenija

09.04.2020
Četrtek, 21:23

Kazalo

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

https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/cl...

5/6

Potres v Ljubljani leta 1895. FOTO: Delo
Še močnejši je bil potres na velikonočno nedeljo 14. aprila 1895 ob 20.17 uri, ki je največ škode povzročil na območju Ljubljane, čutili pa so ga tako na Dunaju kot v
Splitu. Njegova magnituda je bila 6,1, žarišče pa v globini 16 kilometrov. Potresni sunki so se vrstili vso noč, vendar niso bili tako močni kot prvi. Glavnemu sunku je v
naslednjih desetih dneh sledilo več kot sto popotresov.
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Slovenskenovice.si
Država: Slovenija

09.04.2020
Četrtek, 21:23

Kazalo

https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/cl...

6/6

Potres je poškodoval okoli 10 odstotkov zgradb v Ljubljani, kjer je tedaj živelo okoli 31 tisoč ljudi. Večino poškodovanih zgradb so kasneje porušili. V mestu so zaprli
vse šole in ustavili dela v nekaterih tovarnah. Nekaj dni po potresu so v mesto prispele vojaške enote in začele graditi zasilna prebivališča za brezdomce. V mestu so
zrasla velika šotorska naselja. Hitro je začelo primanjkovati hrane, zato so organizirali pet zasilnih kuhinj, v katerih so zastonj ali pa za nizko ceno razdelili nekaj tisoč
toplih obrokov na dan.
Umrlo je 21 ljudi. V Ljubljani naj bi pod ruševinami umrlo sedem ljudi, v Vodicah pa je zasulo tri otroke,nekaj ljudi je umrlo med reševanjem. Smrtne poškodbe so
večinoma povzročili odpadli deli dimnikov in strešnikov, nekatere pa so zasuli podrti stropi.

Podprite zgodbe, ki štejejo

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

Slovenske novice so že več kot dve desetletji najbolj priljubljen časnik na Slovenskem. Podprite naše delo tudi na spletu in si zagotovite neomejen dostop do
vseh vsebin na našem portalu že za 0,99 € na mesec. To je manj kot stane ena skodelica jutranje kave. Naša zaveza velja: ostajamo v službi malega človeka!
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09.04.2020

Zurnal24.si

Četrtek, 07:24

Država: Slovenija

Kazalo

1/3

https://www.zurnal24.si/slovenija/epidemija-bi-lah...

Epidemija bi lahko občine pahnila čez rob
AVTOR

STA; B. P.

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

MO KRANJ

Župane skrbi, da bi občine v času epidemije padle v likvidnostne
težave.
Kranjski župan Matjaž Rakovec je poudaril, da so župani "v prvi bojni liniji", ko se
zoperstavljajo novemu koronavirusu. Po njegovih besedah župane skrbi, da bi občine
v času epidemije padle v likvidnostne težave, zato so zadovoljni s povabilom v vladno
delovno skupino za pripravo ukrepov. Ocenil je, da sodelovanje med občinami in
vlado poteka dobro.
"Svojo vlogo in večja pooblastila smo dobro izkoristili in pripomogli k zmanjšanju širjenja. Danes je bil posredovan predlog, da je treba
tudi v normalnih razmerah povečati pooblastila županov in tako povečati gospodarski in socialni razvoj po občinah,"

je v sredo

pojasnil župan.
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Opozoril je na nevarnost, da bodo občine padle v likvidnostne težave, a je dejal, da je
na vladni strani pripravljenost reševanja. Ko bo epidemije konec, pa bo treba
sodelovati pri spodbujanju gospodarstva, predvsem gradbeništva, je dejal Rakovec
POČIVALŠEK

Dobra novica za avtopralnice, mehanike in vulkanizerje

Zvišali bi povprečnino
Skupnost občin Slovenije (SOS) je sicer na današnjem srečanju predlagala, da vlada
čim prej v zakonodajni postopek vloži predlog zakona interventne narave, s katerim
bo povprečnina za letos določena v višini 623,96 evra, za leto 2021 pa v višini 628,20
evra.
Kot je dejal Rakovec, so župani opozorili, da 75 odstotkov dohodkov občine dobijo z
dohodnino, sprememb na tem področju ne pričakuje, je pa opozoril na težave pri
preostalih 25 odstotkih, kjer sredstva predstavljajo nadomestila za stavbna zemljišča,
v desetih odstotkih pa takse in razne kazni. Rakovec tu vidi nevarnost za likvidnostne
težave občin.
"Predlog, da se za eno leto podaljša kohezijsko obdobje, je naletel na zelo dober odmev. Takoj ko se zadeve umirijo, bomo občine
pristopile k izvajanju načrtov. Od sobote naprej se na upravnih enotah rešujejo gradbena dovoljenja, v naši občini smo danes dobili tri,

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

tako da delo poteka normalno,"

je včeraj dejal kranjski župan.

Opozoril na težak položaj športa
Rakovec pa je kot predsednik Hokejske zveze Slovenije pozoril tudi na težak položaj športa v Sloveniji zaradi
krize. V Ljubljani bi morali konec meseca prirediti svetovno prvenstvo v hokeju, a so ga morali odpovedati. "Klubi
bodo imeli precejšnje ﬁnančne težave. Tudi tu bo vlada morala storiti precej, da se bo šport normalno odvijal, se
pa bomo morali v športnih organizacijah tudi prilagoditi in zmanjšati stroške na vseh področjih," je o tej temi
dejal Rakovec.

Zadnji dan za plačilo, če želite pomoč

Kacin pohvalil sodelovanje
Vladni govorec Jelko Kacin pa je ocenil, da ukrepi, ki jih je vlada sprejela z namenom čim
prejšnje zajezitve širjenja epidemije, delujejo. Pri tem so bili po njegovih besedah
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pomembni zlasti ukrepi na lokalni ravni, ki je jasno razumela nujnost teh ukrepov.
Kot je poudaril Kacin, je prav podrobno poznavanje razmer na lokalni ravni
omogočilo, da so lokalne skupnosti vladne ukrepe upoštevale na najučinkovitejši
način, številne pa so ob lastnem razmisleku "uvedle tudi svoje, še boljše rešitve".
"Solidarnost in dobro organizirana civilna zaščita na lokalni ravni dokazujeta, kako dobro in enotno lahko delujemo, ko gre zares,"

je

dodal Kacin.
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Večer o potrebnih nadaljnjih potezah vlade za
blaženje gospodarskih posledic epidemije (10. 4.
)
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Tomaž Ranc v komentarju Smisli in nesmisli piše, da se bo morala vlada zdaj, za blaženje posledic epidemije novega
koronavirusa na gospodarstvo, odzvati s konkretnimi potezami. Po mnenju avtorja, Slovenija tako potrebuje nekakšen
Marshallov plan.
"Veliko manjših podjetij je vpetih v širše produkcijske verige, ki so v krču, potrošnja se bo krepko zmanjšala. Lahovnikova
reprezentanca - v kateri ligi narodov igra, bomo videli še letos - snuje paket, ki bi moral okrepiti likvidnost gospodarstva.
Kratko- in srednjeročni projekti bodo nujni, pri čemer ima za gradbeništvo, nanj je vezano še marsikaj, Slovenija rešitev že
dolgo na dlani: gradnjo večjih infrastrukturnih projektov. Takoj bo treba poenostaviti zakonodajo in zagotoviti operativnost
podjetij. To je lahko začetek gradnje tretje osi (sveže ovire ji nastavlja Magnin stari znanec Rovo), dodatnega obroča okoli
Ljubljane, drugega tira, železnic ... Da, potrebujemo nekakšen Marshallov plan in ne maršalovega, široko soglasje in ne
nesmiselnih spotikanj. Virus še ni odšel, jesti pa bo tudi še treba."

15

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

10.04.2020
Friday, 00:15
Petek,
00:15

Kazalo

https://www.sta.si/2750849/napoved-tematski-prispe...

1/1

Napoved - tematski prispevki, 10. 4. (petek)
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Napoved ozadij, tematskih prispevkov in pogovorov STA v petek, 10. aprila.
- tematski prispevek o razmerah v gradbeništvu v času epidemije novega koronavirusa (do 9. ure)
- pogovor z generalnim direktorjem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Marjanom Sušljem (do 12. ure)
- tematski prispevek ob 75. obletnici osvoboditve koncentracijskih taborišč Bergen-Belsen, Buchenwald, Ravensbrück in
Dachau (do 14. ure)
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LJUBLJANA

-

■

* *****

-

Stanovanjski sklad RS zagota-

vlja, da gradnje pod njegovim okriljem kljub
epidemiji novega koronavirusa potekajo, in

ob uvedenih ustreznih zdravstvenih

sicer

ukrepih. Do leta 2023 namerava sklad zagotoviti 2144 novih javnih najemnih stanovanj v
projektih s skupno vrednostjo približno 286
milijonov evrov.

Gradbena dela na gradbiščih

kljub izbruhu covida-19 z veliko intenziteto in

ob upoštevanju vseh ukrepov,
rajo

nadzorniki

javno

Nacionalnega

ki jih nadziinštituta za

zdravje in Zavoda za varstvo pri

delu,

potekajo na treh lokacijah v dveh mestih, so
v sporočilu za javnost zapisali v skladu. V Ljubljani tečeta projekta Novo Brdo in Skupnost
za

mlade

Gerbičeva, v Mariboru

Pod Pekrsko

pa

projekt

gorco. STA
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Najprej v pogon industrija, s storitvami bo teže

FINANCE WIKI
Vsi ukrepi za boj proti gospodarskim posledicam
koronavirusa na enem mestu. Vstopite v Finance
Wiki:
• Pomoči za podjetja
• Pomoči za espeje
Zbirke pomoči sproti posodabljamo.
Čas branja: 4 min

0
09.04.2020 08:57
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Več iz teme:
koronavirus >

podjetja >

ZMAR >

Maja Bednaš >

Matej Šimnic >
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Zdravko Počivalšek >

Več evropskih držav bo prihodnji teden začelo sproščati omejitvene ukrepe. To
napoveduje tudi slovenska vlada. Kako si to, ko gre za gospodarstvo, predstavljata
direktorica vladnega Urada za makroekonomske analize in
razvoj (Umar) Maja Bednaš in direktor analiz podjetja Capital Genetics Matej
Šimnic?
»Med prvimi bo najprimerneje odpreti neživilske trgovine in storitve, in sicer ob
zagotavljanju zaščitnih ukrepov,« pravi direktorica Umarja Maja Bednaš, ki
poudarja, da bo celoten zagon postopen in podrejen ocenam stroke za zagotavljanje
varnosti ljudi.
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Maja Bednaš, Umar
Spodbude z domačo porabo in gradbenimi investicijami
Po besedah Bednaševe bo gospodarsko dejavnost mogoče spodbujati tudi prek
domače porabe – še posebej prek naložb v gradbeništvu, ki imajo na gospodarsko rast
krepak multiplikativni učinek. »Izkoristiti moramo tudi ves potencial digitalizacije in
avtomatizacije. V tem smislu je treba preoblikovati poslovne modele. Koristno bo tudi
okrepiti izobraževanje in usposabljanje kadrov, ob tem pa spodbuditi raziskave in
razvoj za krepitev tehnoloških potencialov.«
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Izvozniki bodo dvig proizvodnje narekovali sami

Po besedah gospodarskega ministra Zdravka
Počivalška bodo po velikonočnih praznikih lahko
najprej delo začeli vulkanizerji, avtopralnice in
avtomehaniki. Pozneje načrtujejo postopno
odpiranje prodajaln s tehničnim blagom.
»Izvozniki so seveda odvisni od dogajanja v drugih državah in od vseh udeležencev v
globalnih verigah, zato se bodo morali o krepitvi poslovanja odločati samostojno.
Nekatera podjetja obseg proizvodnje že varno povečujejo,« pravi.
Turizem in javne prireditve bodo čakali, izkoristite subvencije
Dlje bo zagon trajal pri turizmu, kjer so ohromljena tudi potovanja, pravi Bednaševa.
Zamik bo zanesljivo daljši tudi na področju javnih prireditev, predvsem v zaprtih
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prostorih, saj bo o varnosti morala odločati epidemiološka stroka. »Zlasti v panogah,
katerih zagon bo trajal dlje, naj podjetja za prehod do normalizacije poslovanja
izkoristijo subvencije skrajšanega delovnega časa in druge pomoči, da ohranijo čim
več delovnih mest,« priporoča.
Umar bo za pripravo rebalansa proračuna naslednjo oceno gospodarske rasti izdelal
predvidoma 15 dni po razglasitvi konca epidemije.

Preberite tudi
8 korakov za varno vrnitev zaposlenih v podjetje
Kako naj čim prej varno zaženemo gospodarstvo

Ne smemo postati krivci za zastoje dobavnih verig
Med manj tvegane za začetno sproščanje omejitvenih ukrepov proizvodni sektor šteje
tudi Matej Šimnic iz Capital Genetics, seveda ob zagotavljanju varnosti. »V
proizvodnji je manj medčloveških stikov oziroma jih je s stalnimi izmenami mogoče
omejiti. Industrijski del gospodarstva je pomemben tudi zaradi svoje vpetosti v
mednarodno trgovino. Ob tem pozorno spremljajmo aktivnosti trgovinskih in
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neposredno tudi podjetniških partnerjev,« poudarja.
Država naj podjetjem nujno zagotavlja zaščitno opremo

Foto: Jure Makovec

Matej Šimnic, Capital Genetics
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»Na prvem mestu mora biti varnost. Omejitvene ukrepe je treba začeti sproščati šele,
ko bo na voljo dovolj zaščitne opreme, da bi zmanjšali možnost novega izbruha,«
opozarja Šimnic. »Država mora poskrbeti, da naša podjetja ne bodo krivec za zastoje v
dobavni verigi, kar bi jih lahko stalo prihodnje poslovne odnose. Ključno je, da država
tveganja z zaščitno opremo zniža na minimum.«
Okrevanje storitev, sploh turizma, bo dolgotrajnejše
Po mnenju Šimnica bo čas okrevanja odvisen od dolgotrajnosti omejitvenih ukrepov:
»Po podatkih iz Kitajske bi po sproščanju industrija lahko okrevala v nekaj mesecih,
pri storitvenem sektorju, predvsem turizmu, pa se lahko težave vlečejo precej dlje.«
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Koliko Slovenijo stane mesec omejitvenih
ukrepov
Podatkov, koliko ljudi v Sloveniji in v katerih
panogah je od uvedbe omejitvenih ukrepov zaradi
pandemije popolnoma nehalo delati, koliko zgolj
delno in koliko jih normalno dela, ni. Zato smo
grobo ocenili, kolikšno škodo bi omejitveni ukrepi
lahko povzročili našemu gospodarstvu ob
predpostavki, da je iz delovnih procesov
izključenih sto tisoč ljudi za mesec dni.
334
milijonov evrov je naša ocena izgube dodane
vrednosti v Sloveniji ob izključitvi sto tisoč ljudi iz
delovnih procesov za mesec dni (če bi se
negativni učinki končali takoj).
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Na podlagi ocene dodane vrednosti vsake panoge
v letu 2019 in števila zaposlenih in
samozaposlenih v panogi ob koncu zadnjega
četrtletja lani smo prek deležev, ki jih ti pomenijo v
celotnem gospodarstvu, ocenili, da bi nas taka
situacija stala okoli 334 milijonov evrov oziroma
kako desetino dodane vrednosti lani povprečnega
meseca (seveda ob neupoštevanju nadaljevanja
učinkov dozdajšnjih omejitvenih ukrepov). V
priloženi tabeli si lahko ogledate, koliko zaposlenih
in samozaposlenih je ob koncu leta 2019 delalo v
slovenskih proizvodnih in v storitvenih panogah, in
koliko dodane vrednosti so po panogah lani
pridelali.
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Koronavirus spreminja pravila igre v
kmetijstvu
FINANCE WIKI
Vsi ukrepi za boj proti gospodarskim posledicam
koronavirusa na enem mestu. Vstopite v Finance
Wiki:
• Pomoči za podjetja
• Pomoči za espeje
• Začasno čakanje na delo doma in povračilo
nadomestila plač
Zbirke pomoči sproti posodabljamo.
Čas branja: 3 min
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Spreminjajo se distribucijski kanali, potrebujemo več
znanja in novih tehnologij, kot so roboti, pa tudi bolj
življenjske predpise in podjetno naravnane
pridelovalce hrane
BLAŽ GERMŠEK
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Foto: Shutterstock

Več iz teme:
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koronavirus >

kmetijstvo >

Blaž Germšek >

Kmetijski inštitut... >

Vsi večji sistemi, kot so borze, podjetja in skladišča, ki trgujejo s
svežo zelenjavo, se v teh dneh soočajo z izjemnim pritiskom in
povečanim obsegom dela, čeprav so v večini držav EU zaprli
šole, vrtce, gostilne, menze, ulične prodajalne ... To bo bistveno
spremenilo distribucijske kanale, saj zdaj ljudje kuhajo doma.
Vse vlade tako kot naša spodbujajo nakupe lokalno pridelanega
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svežega sadja in zelenjave, zato se kmetje in kmetijska podjetja
soočajo s povečanim povpraševanjem. Mogoče bodo ljudje v tem
času tudi doumeli, da je lokalno pridelana hrana dejansko bolj
okusna kot uvožena. To lahko pripelje do dolgoročnih
sprememb, ki bodo ostale tudi po korona krizi.

Pridelujte, kar se splača
Z vidika kmetij, kmetijskih podjetjih in drugih pridelovalcev
hrane ta kriza dejansko odraža vse, o čemer pišem v večini objav
na svojem blogu od decembra 2013. Prva in najpomembnejša
je donosnost pridelave. Kriza bo na srednji rok pokazala, da je
donosnost v kmetijstvu enako pomembna kot v preostalih
panogah in da so projekti, ki so jih podprli z nacionalnimi in
evropskimi sredstvi in so že v štartu izkazovali slabo ali slabšo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

donosnost, obsojeni na propad ne glede na višino nepovratnih
sredstev. Matematika je pač matematika in se je ne da prinesti
okrog.

Roboti niso znanstvena fantastika
Po drugi strani pa se v teh časih že vidi potreba po robotizaciji
kmetijske pridelave in smiselnosti vlaganja v projekte, ki delno
ali popolnoma robotizirajo nekatere ali vse delovne procese. Ko
sem za leta 2015 začel govoriti o usmerjanju raziskovalnega
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denarja v robotizacijo kmetijstva in pisal projekte denimo za
razvoj avtonomne škropilnice, mulčerja, robotizirane linije za
pridelavo zelenjadnic, so se mi vsi, ki so odločali o financiranju
projektov, smejali in govorili, da je to znanstvena fantastika, ki
je ne bomo potrebovali vsaj še do leta 2080.
Če bi že leta 2015 razpisali takšne projekte, bi danes že imeli
delujoče popolnoma ali delno avtonomne robote, škropilnice,
mulčerje, pridelovalne linije ... V tem trenutku bi bilo to za
kmetijstvo izrazito dobrodošlo in potrebno.

Pomanjkanje delavcev je svetovna težava
Si predstavljate, da na večjem kmetijskem podjetju in v širši
okolici, na primer v več vaseh, zboli četrtina ljudi, ki upravljajo
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kmetijske stroje? Kdo bo sejal koruzo, kdo bo škropil žita, kdo
bo sadil krompir? Odgovor je enostaven – nihče. Ena izmed
največjih težav, ki jih je izpostavila koronakriza, je ravno
pomanjkanje delovne sile, ki je v kratkem rok ni mogoče
nadomestiti. Vsi, ki se s kmetijstvom vsaj malo ukvarjamo, pa
vemo, kaj se zgodi, če zamudimo optimalne roke za določena
kmetijska opravila.
Kmetijstvo ni tovarna vijakov, ko lahko proizvodno neodvisno
od vremena ustaviš in ponovno zaženeš, ko si pri volji. Velika
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večina hrane se še vedno prideluje na prostem in tukaj je pač
pomembno, da v točno določenem obdobju narediš, kar je treba
postoriti, saj se zamujenega ne da nadoknaditi.
Razlika je pri zelenjavi, kjer so stvari pri sodobnih gojitvenih
sistemih, kot je gojenje v rastlinjakih, drugačne in manj odvisne
od zunanjih dejavnikov, zlasti vremena.

Bi jedli uvoženo zelenjavo?
Odpiranje sodobnih, popolnoma avtomatiziranih in
računalniško vodenih rastlinjakov v Sloveniji zavira zakonodaja,
zlasti dolgotrajno pridobivanje vseh potrebnih papirjev, ki se
vlečejo že dolgo časa. Neživljenjska je tudi gradbena zakonodaja
in klasifikacija rastlinjakov. Če so se politiki odločili, da pri nas
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ne želijo imeti rastlinjakov, ker kazijo krajino, tudi v redu,
ampak potem naj zdaj ne jokajo in naj jedo zelenjavo iz Italije,
od koder je na police trgovin prihaja največ.

Več pridelati ob nižjih stroških
Kako naprej je veliko vprašanje. Po moji oceni moramo začeti
spodbujati kmetije in kmetijska podjetja k povečanju pridelave
ob nižjih proizvodnih stroških. Kako to doseči? Z uvajanjem
sodobnih, preverjenih novih tehnologij in orodij ter s precizno
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in sodobno kmetijsko mehanizacijo. Na državni ravni bomo
morali začeti spodbujati investicije, ki povečujejo storilnost in
zmanjšujejo stroške pridelave, dodelave in predelave. To
obenem zahteva večjo strokovnost in personalizacijo
kmetijskega svetovanja, ki mora preiti na bistveno višjo in
individualno raven. Spodbujanje profesionalnosti se sicer že
zdaj dogaja, saj kmetijsko ministrstvo to že počne, ampak bo to
treba še bolj intenzivirati.

Znanje, boljša zakonodaja in več podjetnosti
Država lahko obstaja toliko časa, kolikor ima zalog hrane. Z
realnim povečanjem samooskrbe se doslej nismo dovolj resno
ukvarjali, bomo se pa morali. Prav tako bomo morali spodbujati
projekte, ki proizvajajo velike količine zdrave in neoporečne
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hrane, to pa so projekti in tehnologije, ki so tehnološko na
najvišji ravni, za kar je potrebno znanje. Ti projekti in
tehnologije ne obremenjujejo okolja, je pa res, da zanje ne
moreš pridobiti ekološkega certifikata! Kaj je bolj pomembno,
naj presodi vsak sam.
* Blaž Germšek je vodja centra za raziskave in poskusništvo v
infrastrukturnem centru Jablje Kmetijskega inštituta
Slovenije ter pobudnik in programski vodja konference o
novih tehnologijah v kmetijstvu pri Agrobiznisu
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Rakovec: Skrbi nas, da bi občine v času epidemije padle v
likvidnostne težave
STA

09. apr. 2020

6:00
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Matjaž Rakovec - Foto: Primož Lavre
Kranjski župan Matjaž Rakovec je na včerajšnji vladni novinarski konferenci poudaril, da so
župani "v prvi bojni liniji", ko se zoperstavljajo novemu koronavirusu. Po njegovih besedah
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župane skrbi, da bi občine v času epidemije padle v likvidnostne težave, zato so zadovoljni s
povabilom v vladno delovno skupino za pripravo ukrepov.
Po njegovem mnenju sodelovanje med občinami in vlado poteka dobro.
"Svojo vlogo in večja pooblastila smo dobro izkoristili in pripomogli k zmanjšanju širjenja. Danes je bil
posredovan predlog, da je treba tudi v normalnih razmerah povečati pooblastila županov in tako povečati
gospodarski in socialni razvoj po občinah," je pojasnil župan.
Včerajšnji sestanek na Brdu pri Kranju pa po njegovih besedah ni bil namenjen le aktualnim razmeram.
"Ne gre samo za interventni zakon, dotaknili smo se tudi nekaterih stvari izven tega, kot je povečanje
povprečnine, in to je zelo dobrodošlo. Lahko izrazim zadovoljstvo nad dialogom, vsi odprti problemi pa se
bodo, verjamem, rešili tudi v praksi," je ocenil.
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Opozoril je na nevarnost, da bodo občine padle v likvidnostne težave, a je dejal, da je na vladni strani
pripravljenost reševanja. Ko bo epidemije konec, pa bo treba sodelovati pri spodbujanju gospodarstva,
predvsem gradbeništva, je dejal Rakovec.
Skupnost občin Slovenije (SOS) je sicer na včerajšnjem srečanju predlagala, da vlada čim prej v
zakonodajni postopek vloži predlog zakona interventne narave, s katerim bo povprečnina za letos
določena v višini 623,96 evra, za leto 2021 pa v višini 628,20 evra.

Kot je dejal Rakovec, so župani opozorili, da 75 odstotkov dohodkov občine dobijo z dohodnino,
sprememb na tem področju ne pričakuje, je pa opozoril na težave pri preostalih 25 odstotkih, kjer
sredstva predstavljajo nadomestila za stavbna zemljišča, v desetih odstotkih pa takse in razne kazni.
Rakovec tu vidi nevarnost za likvidnostne težave občin.
"Predlog, da se za eno leto podaljša kohezijsko obdobje, je naletel na zelo dober odmev. Takoj ko se
zadeve umirijo, bomo občine pristopile k izvajanju načrtov. Od sobote naprej se na upravnih enotah
rešujejo gradbena dovoljenja, v naši občini smo danes dobili tri, tako da delo poteka normalno," je dejal
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kranjski župan.
Rakovec pa je kot predsednik Hokejske zveze Slovenije pozoril tudi na težak položaj športa v Sloveniji
zaradi krize. V Ljubljani bi morali konec meseca prirediti svetovno prvenstvo v hokeju, a so ga morali
odpovedati. "Klubi bodo imeli precejšnje finančne težave. Tudi tu bo vlada morala storiti precej, da se bo
šport normalno odvijal, se pa bomo morali v športnih organizacijah tudi prilagoditi in zmanjšati stroške na
vseh področjih," je o tej temi dejal Rakovec.
Vladni govorec Jelko Kacin pa je ocenil, da ukrepi, ki jih je vlada sprejela z namenom čim prejšnje
zajezitve širjenja epidemije, delujejo. Pri tem so bili po njegovih besedah pomembni zlasti ukrepi na
lokalni ravni, ki je jasno razumela nujnost teh ukrepov.
Kot je poudaril Kacin, je prav podrobno poznavanje razmer na lokalni ravni omogočilo, da so lokalne
skupnosti vladne ukrepe upoštevale na najučinkovitejši način, številne pa so ob lastnem razmisleku
"uvedle tudi svoje, še boljše rešitve".
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"Solidarnost in dobro organizirana civilna zaščita na lokalni ravni dokazujeta, kako dobro in enotno lahko
delujemo, ko gre zares," je dodal Kacin.
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Kacin: Omejitev gibanja med občinami ostaja
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Jelko Kacin, govorec Vlade za Covid 19. - Foto: STA

Število okuženih z novim koronavirusom je v Sloveniji po zadnjih podatkih naraslo na 1091,
skupno število smrtnih žrtev je 40. Vladne delovne skupine medtem pripravljajo izhodišča za
drugi protikoronski zakon, o čemer so se včeraj pogovarjali tudi s predstavniki občinskih
združenj. Napovedano je sproščanje nekaterih ukrepov pri prodaji.
V Sloveniji so v torek opravili 1214 testov na novi koronavirus, od katerih jih je bilo 36 pozitivnih.
Hospitaliziranih pa je bilo 111 bolnikov. V intenzivnih oddelkih slovenskih bolnišnic je 35 oseb s covidom19, kar je največ doslej. V Sloveniji so doslej opravili 30.669 testiranj na novi koronavirus. Iz bolnišnične
oskrbe so skupaj doslej odpustili 120 ljudi.
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Pristojni še vedno poudarjajo pomen upoštevanja preventivnih ukrepov, sprostitev omejitev gibanja zunaj
občine prebivališča in druženja na javnih mestih za zdaj še ni predvidena. Sicer pa bo morebitno rahljanje
ukrepov v prihodnje odvisno od rasti števila obolelih in tistih na intenzivni negi. "Šele, ko bomo videli,
kam nas bodo ti prazniki prinesli, ko gre za število obolelih, bomo lahko razmišljali tudi o tovrstnih
ukrepih," je povedal vladni govorec Jelko Kacin.
Vladne delovne skupine medtem pripravljajo izhodišča za drugi protikoronski zakon, s katerimi bodo
reševali problem likvidnosti slovenskega gospodarstva za čim bolj učinkoviti izhod iz krize. Predlagali so
oblikovanje petih področnih problematik: trg dela, finančne ukrepe, davke in prispevke, turizem in
kmetijstvo.
Na včerajšnjem sestanku delovne skupine za zajezitev posledic epidemije so po besedah ministra Zdravka
Počivalška predlagali postopno dodajanje izjem pri prodaji in storitvah. Po velikonočnih praznikih bodo
lahko najprej delo začeli vulkanizerji, avtopralnice in avtomehaniki. Pozneje načrtujejo postopno
odpiranje prodajaln s tehničnim blagom. Po praznikih bodo postopoma začeli sproščati nekatere
storitvene dejavnosti, med drugim servise za popravilo tehničnega blaga. Sem uvrščajo tudi tiste, ki v
pretežni meri prodajajo gradbeni material. To je pomembno zaradi samooskrbe in dela na domu, je dejal.
Minister je spregovoril tudi o dobavi zaščitne opreme in zagotovil, da je "ta trenutek dovolj zaščitne
opreme, pa tudi do sedaj skladišče nikoli ni bilo prazno". Na vprašanja glede slovenskih posrednikov pri
dobavi zaščitne opreme pa je med drugim zatrdil, da ne bo dovolil, da bi se na škodo slovenskih
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davkoplačevalcev zlorabljala javna sredstva in okoristili vojni dobičkarji.

Zavod za blagovne rezerve zaščitne opreme po navedbah ministrstva namreč ne sme kupovati
neposredno od kitajskih proizvajalcev, kar pa po pojasnilih računskega sodišča ne drži, poročata spletni
portal Necenzurirano.si in časnik Dnevnik. Kot je pojasnil minister, so podatki o posameznih pogodbah z
namenom zagotovitve transparentnosti od včeraj javno objavljeni na spletni strani zavoda.
Na Brdu pri Kranju se je sestala vladna delovna skupina za lokalno samoupravo, ki jo vodi minister za
javno upravo Boštjan Koritnik. Pripravljati je začela predloge dopolnitev že sprejetega protikoronskega
zakona in predloge za naslednje svežnje ukrepov. Minister je s predstavniki lokalnih skupnosti govoril tudi
o ukrepih za soočanje z epidemijo novega koronavirusa in finančni razbremenitvi občin.
Kranjski župan Matjaž Rakovec je na vladni novinarski konferenci poudaril, da so župani "v prvi bojni
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liniji", ko se zoperstavljajo novemu koronavirusu. Po njegovih besedah župane skrbi, da bi občine v času
epidemije padle v likvidnostne težave, zato so zadovoljni s povabilom v vladno delovno skupino za
pripravo ukrepov in tudi obljubljeno višjo povprečnino v skladu s koalicijsko pogodbo, in sicer v višini
skoraj 624 evrov. Opozoril je na nevarnost, da bodo občine padle v likvidnostne težave, a je dejal, da je
na vladni strani pripravljenost reševanja. Ko bo epidemije konec, pa bo treba sodelovati pri spodbujanju
gospodarstva, predvsem gradbeništva
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec pa se je sestala s predstavniki trgovskih
verig, od katerih je dobila zagotovilo, da bodo v nastalih razmerah zaradi epidemije novega koronavirusa
še naprej podpirali prodajo slovenskih proizvodov na svojih trgovskih policah. Trgovski sistemi povsem
razumejo aktualne razmere, še posebej težave kmetijskega sektorja z viški na nekaterih segmentih zaradi
nedelovanja storitev dobave hrane in pijače v gostinski panogi ter zmanjšane prodaje zaradi zaprtja
javnih zavodov ter nedelovanja izvoznih trgov, so po srečanju pojasnili na ministrstvu.
V Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije ocenjujejo, da se bo letos v zdravstveno blagajno steklo
za okoli 215 milijonov evrov manj prihodkov od načrtovanih. Zaradi nastalih razmer hkrati pričakujejo, da
se bodo izdatki za nadomestila odsotnosti z dela povečali za okoli 30 milijonov evrov. Opozarjajo, da
zavod iz lastnih sredstev ne bo mogel poravnavati vseh svojih obveznosti.
Na težave zdravstva po epidemiji pa je opozorila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Zdenka
Čebašek-Travnik. Zdravje prebivalcev se bo v daljšem obdobju brez izvajanja zdravstvenih storitev zelo
verjetno poslabšalo, po njeni oceni pa naročanje bolnikov po rahljanju omejevalnih ukrepov po sedanjem
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sistemu ne bo mogoče in ga bo treba začeti na novo. Opozorila je, da bo po koncu epidemije ali že ob
sproščanju omejevalnih ukrepov razumljivo prišlo do večjega navala bolnikov na različne zdravstvene
storitve.
KORONAVIRUS, ZDRAVSTVO, UKREPI, PANDEMIJA, JELKO-KACIN
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Slovenija se trese, nas čaka še en velikonočni
veliki potres?
Objavljeno 09. april 2020 21.21 | Posodobljeno 09. april 2020 21.22 | Piše: T. V.
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V preteklosti smo imeli okoli velike noči dva velika potresa.

Odpri galerijo
Posledice potresov v Bovcu leta 1998. FOTO: Igor Modic
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Kaj berejo drugi
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Slovenija leži na potresno aktivnem območju, a se zdi, da je zadnje dni število potresov še večje kot sicer. Od 28. marca pa do danes z izjemo torka ni minil dan, ko ne
bi zaznali vsaj enega potresa. Pred tem je 22. marca številne Slovence zbudil potres z žariščem blizu Zagreba, ki je imel magnitudo 5,1, sledili so številni popotresni
sunki.

ARSO potresi
@ARSO_potresi

Lokalni potresi in umetni dogodki, ki so jih marca 2020 zabeležili
seizmograﬁ na državni mreži potresnih opazovalnic.#potres
#Earthquake #ostanidoma #StayAtHome
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1 8:44 AM - Apr 9, 2020
See ARSO potresi's other Tweets

Od tedaj se zdi, da tudi tla v Sloveniji nenehno podrhtavajo. Ali se pod nami dogaja kaj nenavadnega, neobičajnega? »V seizmologiji ne poznamo pojmov
nenavadnega ali neobičajnega dogajanja. Popolnoma »normalno« je, da potresi v času niso enakomerno razporejeni in jih je včasih nekoliko več, drugič pa manj.
Statistično pa je na dolgi rok število potresov določene magnitude na nekem ozemlju zelo stabilno. O tem govori eden najpomembnejših empiričnih zakonov v
seizmologiji – Gutenberg-Richterjev zakon, ki pove, da je število potresov določene magnitude v negativni logaritemski odvisnosti od magnitude. Drugače povedano,
več je šibkih potresov in manj močnejših,« pojasnjuje Andrej Gosar, direktor Urada za seizmologijo.
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Edina zaščita je varna gradnja

Potres v Ljubljani leta 1895. FOTO: Arso
Dva izmed večjih potresov v zgodovini Slovenije, leta 1895 in 1998, sta se zgodila aprila okoli velike noči. »Še vedno popolnoma velja, da potresov ni mogoče
napovedati! V seizmološki znanosti ne obstajajo nobeni modeli, ki bi predvidevali kdaj se lahko zgodi večji potres. Seveda je popolnoma jasno, da je tak naravni pojav,
kot je potres, popolnoma neodvisen od meseca v letu ali praznika in je popoln slučaj, da sta se dva potresa v zgodovini Slovenije zgodila na praznični dan,« Gosar
odgovarja, ali bi lahko potresni sunki zadnje tedne napovedovali nov večji potres okoli letošnje velike noči. »Verjetnost za nastanek potresa« opredeljuje seizmološka
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stroka z ocenjevanjem potresne nevarnosti. Pri tem se poda verjetnost določenega pospeška potresnega nihanja tal, ki ni povsod enaka, pojasnjuje direktor Urada za
seizmologijo.
Tako kot vse države ima tudi Slovenija uradno karto potresne nevarnosti, ki je sestavni del gradbene zakonodaje. Projektanti upoštevajo te podatke pri projektiranju
potresno odpornih objektov. »Še vedno torej velja, da je edina zaščita pred potresi ustrezna potresno varna gradnja. V Sloveniji imamo predpise, ki takšno gradnjo
zagotavljajo. V primeru potresa, pa je potrebno ustrezno samozaščitno ravnanje prebivalcev,« dodaja Gosar.
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V času kosila je močno streslo

Potres v Posočju leta 1998. FOTO: Jure Eržen
Kot omenjeno, smo imeli aprila okoli velike noči v sloveniji dva hujša potresa, ki sta predvsem rušila stavbe. Potres v Posočju leta 1998 je bil eden najmočnejših
potresov 20. stoletja z žariščem na ozemlju Slovenije. Tla so se stresla z magnitudo 5,6 ob 11.55 uri v času velikonočnega kosila, zato je bila panika med
prebivalstvom še večja. Žarišče je bilo med dolino Lepene in Krnskim gorovjem, v globini okoli osem kilometrov.
Ob potresu je bilo poškodovanih več kot 4000 objektov, čutili pa so ga tudi ponekod v Nemčiji, na Slovaškem in Češkem. V prvih 20 urah po glavnemu potresu je bilo
več kot 400 popotresnih sunkov, v naslednjih mesecih pa več kot 9.000. Najmočnejši popotresni sunek je nastal 6. maja in je imel magnitudo 4,2.

Umrlo 21 ljudi
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Potres v Ljubljani leta 1895. FOTO: Delo
Še močnejši je bil potres na velikonočno nedeljo 14. aprila 1895 ob 20.17 uri, ki je največ škode povzročil na območju Ljubljane, čutili pa so ga tako na Dunaju kot v
Splitu. Njegova magnituda je bila 6,1, žarišče pa v globini 16 kilometrov. Potresni sunki so se vrstili vso noč, vendar niso bili tako močni kot prvi. Glavnemu sunku je v
naslednjih desetih dneh sledilo več kot sto popotresov.
Potres je poškodoval okoli 10 odstotkov zgradb v Ljubljani, kjer je tedaj živelo okoli 31 tisoč ljudi. Večino poškodovanih zgradb so kasneje porušili. V mestu so zaprli
vse šole in ustavili dela v nekaterih tovarnah. Nekaj dni po potresu so v mesto prispele vojaške enote in začele graditi zasilna prebivališča za brezdomce. V mestu so
zrasla velika šotorska naselja. Hitro je začelo primanjkovati hrane, zato so organizirali pet zasilnih kuhinj, v katerih so zastonj ali pa za nizko ceno razdelili nekaj tisoč
toplih obrokov na dan.
Umrlo je 21 ljudi. V Ljubljani naj bi pod ruševinami umrlo sedem ljudi, v Vodicah pa je zasulo tri otroke,nekaj ljudi je umrlo med reševanjem. Smrtne poškodbe so
večinoma povzročili odpadli deli dimnikov in strešnikov, nekatere pa so zasuli podrti stropi.
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Podprite zgodbe, ki štejejo
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Slovenske novice so že več kot dve desetletji najbolj priljubljen časnik na Slovenskem. Podprite naše delo tudi na spletu in si zagotovite neomejen dostop do
vseh vsebin na našem portalu že za 0,99 € na mesec. To je manj kot stane ena skodelica jutranje kave. Naša zaveza velja: ostajamo v službi malega človeka!
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NAJPREJ

V tem smislu je treba preoblikovati poslovne
modele. Koristno bo tudi okrepiti izobraževa-

V POGON

nje in usposabljanje kadrov, ob tem pa spodbu-

diti raziskave in razvoj za krepitev tehnoloških

INDUSTRIJA,
S STORITVAMI

potencialov.«

Izvozniki bodo dvig proizvodnje
narekovali sami
»Izvozniki so seveda odvisni od dogajanja v

BO TEŽE

drugih državah in od vseh udeležencev v globalnih verigah, zato se bodo morali o krepit-

vi poslovanja odločati samostojno. Nekatera

podjetja obseg proizvodnje že

BOŠTJAN USENIK

varno

povečuje-

jo,« pravi.

Več

evropskih držav bo prihodnji

teden začelo sproščati omejitvene

ukrepe.

To napoveduje tudi slo-

venska vlada. Kako si to, ko gre za

gospodarstvo, predstavljata direktorica vla-

izkoristite subvencije

Dlje bo

zagon trajal

pri

turizmu,

kjer

so

ohromljena tudi potovanja, pravi Bcdnašcva.
Zamik bo zanesljivo daljši

tudi na področju

dnega Urada za makroekonomske analize in

javnih prireditev, predvsem v zaprtih prosto-

(Umar) Maja Bednaš in direktor analiz

rih, saj bo o varnosti morala odločati epide-

razvoj

podjetja Capital Genetics Matej Simnic?
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Turizem in javne prireditve bodo čakali,

miološka stroka.

»Zlasti v panogah, katerih

»Med prvimi bo najprimerneje odpreti neži-

zagon bo trajal dlje, naj podjetja za prehod do

vilske trgovine in storitve, in sicer ob zagotav-

normalizacije poslovanja izkoristijo subvenci-

ljanju zaščitnih ukrepov,« pravi direktorica

je skrajšanega delovnega časa in druge pomoči,

Umarja Maja Bednaš, ki poudarja, da bo celo-

da ohranijo čim več delovnih mest,« priporoča.

ten zagon postopen in podrejen
za

ocenam stroke

zagotavljanje varnosti ljudi.

Umar bo

za

pripravo rebalansa

naslednjo oceno

proračuna

gospodarske rasti

izdelal

predvidoma 15 dni po razglasitvi konca epideSpodbude z domačo porabo

mije.

in gradbenimi investicijami
Po besedah Bednaševe bo gospodarsko dejavnost

mogoče spodbujati tudi prek domače

porabe
štvu,

-

Ne smemo postati krivci za zastoje
dobavnih verig

še posebej prek naložb v gradbeni-

Med manj tvegane za začetno sproščanje ome-

gospodarsko rast krepak mul-

jitvenih ukrepov proizvodni sektor šteje tudi

ki imajo

na

tiplikativni učinek. »Izkoristiti

moramo tudi

ves potencial digitalizacije in avtomatizacije.

Matej

Šimnie iz Capital

Genetics. seve

da ob zagotavljanju varnosti.

»V proizvodnji
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KDO V SLOVENIJI PRISPEVA NAJVEČ DODANE

KOLIKO BI SLOVENIJO

VREDNOSTI (PO PANOGAH, ZA LETO 2019)

LAHKO STAL MESEC

Dodana
vrednost

OMEJIT-

VENIH
UKREPOV
Podatkov, koliko ljudi v Sloveniji

in v katerih panogah je od

uvedbe omejitvenih ukrepov
zaradi pandemije popolnoma
nehalo delati, koliko zgolj delno

in koliko jih normalno dela,

ni. Zato

smo grobo ocenili,

334
je naša ocena izgube

dodane vrednosti v
Sloveniji ob izključitvi
sto tisoč

ljudi iz delovnih

procesov za mesec dni
(če bi se negativni učinki

kolikšno škodo bi omejitveni
ukrepi lahko povzročili našemu

Strokovne, znanstvene in tehnične
dejavnosti
in skladiščenje
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Zdravstvo in socialno
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Kulturne, razvedrilne
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Druge dejavnosti
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lani povprečnega meseca (seveda ob neupoštevanju

Oskrba z

„

odplakami

nadaljevanja učinkov dozdajšnjih omejitvenih ukrepov). V priloženi

slenih in

samozaposlenih je ob koncu leta 2019 delalo

ter

medčloveških stikov oziroma jih je s

stalnimi izmc

lami mogoče omejiti. Industrij-

zaposlenim

z

„„

na podlagi predlanskih
in

razmerij

samozaposlenih

Vira: Statistični urad RS, lastni
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**število zaposlenih

koliko dodane vrednosti so po panogah pridelali lani.

je manj

gospodinjstev

,
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Dejavnost

Op.: *ocena

n

za okolje

in skrb

Rudarstvo

tabeli si lahko ogledate, koliko zapo-

v slovenskih proizvodnih in storitvenih panogah

vodo, ravnanje z

300

„

Q

ribištvo

oceniti, da bi nas taka situacija stala okoli 334 mili-

„„„
2.956

Dejavnosti uprave in obrambe,

Gostinstvo

jih ti pomenijo v celotnem gospodarstvu,

6.700

58.000

letu 2019 in števila zaposlenih in samozaposlenih v

deležev, ki

3.091

2.444

5e

Na podlagi ocene dodane vrednosti vsake panoge v

220.600

2.688

dejavnosti

ljudi za mesec dni.

9.70 7

Gradbeništvo

Finančne

gospodarstvu ob predpo-

stavki, da je iz delovnih procesov izključenih sto tisoč
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z nepremičninami

Informacijske

končali takoj).

zaposlenih**

Trgovina, vzdrževanje
in popravila vozil
Poslovanje

milijonov evrov

dejavnosti

Predelovalne

Število

(v mio
EUR)*

ob

med panogami;
koncu

minulega

leta

izračun

»Država mora poskrbeti, da naša podjetja ne
bodo krivec

za

zastoje v dobavni verigi,

kar

ski del gospodarstva je pomemben tudi zaradi

bi jih lahko stalo prihodnje poslovne odnose.

svoje vpetosti v mednarodno trgovino. Ob tem

Glavno je, da država tveganja z zaščitno opre-

pozorno spremljajmo aktivnosti trgovinskih in

mo

zniža na minimum.«

neposredno tudi podjetniških partnerjev,« poudarja.

Okrevanje storitev, sploh turizma,
bo dolgotrajnejše

Država naj podjetjem nujno zagotavlja

Po mnenju Simnica bo čas okrevanja odvisen

zaščitno opremo

od dolgotrajnosti omejitvenih ukrepov: »Po

»Na prvem mestu mora biti varnost. Omejitve-

podatkih iz Kitajske bi po sproščanju industri-

ne ukrepe je treba začeti sproščati šele, ko bo

ja lahko okrevala v nekaj mesecih, pri storitve-

na

voljo dovolj zaščitne opreme, da bi zmanjša-

li možnost novega izbruha,« opozarja Šimnic.

nem

sektorju, predvsem turizmu, pa se lahko

težave vlečejo precej dlje.«
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PREBOJ RADNAVAS

Pesek z gradbišča nič več na travnike
-

Pod Radno vasjo gradbeni stroji še kar brnijo

-

narejenega približno 80 odstotkov preboja
RADNA VAS

-

Uredili odvodnjavanje, zdaj na vrsti novo križišče

Zaradi novega koronavirusa so v številnih občinah naložbe
povsem ustavili. A pod Radno vasjo
kljub

zaostrenim ukrepom vlade

na-

skozi hrib. S projek-

daljujejo preboj

tom,

ki traja

bodo

skrajšali del zdajšnje strme in

že

več kot

desetletje,

ovinkaste lokalne ceste. Župan Obči-

ne Mokronog
zatrjuje,

-

Trebelno Anton Maver

da bodo dela končali najpo-

oster

problematičen pa

je predvsem

in precej nepregleden ovinek. Ob-

čina ga namerava v prihodnje razširiti,
nekateri pa se sprašujejo, zakaj se bodo
tega lotili,

če se mu bodo

mnogi, ko bo

v

prihodnje

preboj končan, izognili.

Svetniki so na februarski seji zaradi tega
odločali o nakupu okoli 2.500 kvadratnih metrov velikega zemljišča.

svetnice Ane Vene, ki meni, da je to ne-

že dolgo brado. Začetki segajo še v čas
nekdanje krajevne skupnosti Trebelno.

potrebno, so se ostali s predlogom obči-

Kljub prizadevanjem krajanov pa takratna trebanjska občina ni imela posluha,

zdajšnjo cesto, tudi ko bo preboj

ne

Razen

strinjali. Župan pojasnjuje, da bodo
končan,

da bi se projekt prednostno obravnaval,

še naprej verjetno uporabljali občani Radne in Bitnje vasi, z razširitvijo ovinka pa

pravi Maver. »Če bi se, bi bilo že nareje-

bodo izboljšali prometno varnost.

Začetek je bil zamujen. Material bi

šel takrat lahko za gradnjo dolenjske av-

Projekt je bil načrtovan tako, da

OMOGOČILI DOSTOP
REŠEVALCEV

naj bi pokril sam sebe. Izkopan material,

Pred dnevi se je občina lotila tudi ureja-

bi povrnil stroške

nja slabega kilometra opuščene, a kate-

pozneje prodan,
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ste, ki je na tistem odseku precej strma,

najbolj

Tako imenovani preboj Radna vas ima

toceste.

naj

dela pri gradnji tega preboja,« razloži. Po

gorizirane poti od Bitnje vasi do zaselka

ustanovitvi občine Mokronog

Bitovska Gora. Po njej so včasih vaščani

-

Trebelno

so temu posvetili več pozornosti, a zara-

peljali mleko v

di gospodarske krize, ki je nato sledila,

pozneje, ko tega niso več počeli, pa se je

ni

bilo dovolj velikega odvzema materi-

ala, le nekaj

10.000 kubičnih

metrov na

leto. Več ga je v zadnjih dveh letih, ko se
je

gradbeništvo postavilo

na noge.

»Iz-

vajalec je naredil približno 80 odstotkov
preboja, sočasno pa poteka tudi urejanje
brežin,« ocenjuje župan, s katerim smo
se

pretekli teden dobili

na

gradbišču. De-

pot zarasla. Že

vas

Gorenje Zabukovje,

pred leti je bila podana

pobuda, da bi jo uredili,

a se

ni uresniči-

la. »Ljudje so se zdaj poenotili in predla-

gali, da

znova vzpostavimo to povezavo,

s katero bomo precej

skrajšali pot do Bitovske Gore, kjer imajo številni vinogra-

de, nekateri pa tam tudi živijo. Občani so
stopili skupaj ter sami posekali razraslo

lavci so takrat ravno začeli graditi novo

grmovje in drevesa. Za ostalo bo poskr-

križišče na zahodni strani preboja.

bela občina, zemeljska dela so ocenjena

Maver je zadovoljen, da so nedavno ure-

na približno

dili odvodnjavanje padavinskih voda, ki

Pot bo makadamska, asfaltirati namera-

se razlivala po

26.000

evrov,« pravi Maver.

kmetijskih zemljiščih.

vajo le manjši, vendar zelo strm klanec

»To je bilo zelo pomembno. Vedno smo

do ene hiše na sredini poti. Tako bodo

so

se

bali večjih neurij, takrat

je pogosto

omogočili morebiten dostop reševalnih

pesek z gradbišča odneslo na bližnje trav-

vozil, kajti zdaj to ni mogoče. Prav tako

niške površine. Da smo popravili nastalo

bodo asfaltirali zadnji klanec, da bo po-

škodo, je bil za nas dodaten strošek, la-

zimi in v deževju lažje prevozen. Franci
Grabnar, ki ima tam hišo, je vesel, da bo

stniku, gre za mladega gospodarja, pa je
to povzročalo ogromno nevšečnosti. Zato
smo

Po županovih besedah

S prebojem bodo skrajšali del lokalne ce-

zneje do poletja 2022.

no.

-

Urejajo slab kilometer opuščene poti od Bitnje vasi do Bitovske Gore

se odločili, da zadevo čim prej

ure-

dimo. V odvodnjavanje smo vključili tudi

občina uredila to pot. »Za nas to pomeni okno v svet. Pot do Bitnje vasi bo zdaj

potok Igmanca,« pojasnjuje župan. Sku-

še pomembneje pa je, da
bodo do nas lahko tudi pozimi brez te-

paj z ureditvijo križišča je vrednost inve-

žav prišli gasilci in reševalci,« pravi.

sticije ocenjena na približno 60.000 evrov.

Rok Nose

precej krajša,
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flA

Na zahodni strani preboja so pretekli teden začeli graditi novo križišče.

(Foto:

R.

N.)
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INVALIDSKO PODJETJE

Na dan zašijejo tisoč
mask
-

Paleta dejavnosti za osebe, ki jih je načelo zdravje

Za

odličnost prejeli certifikate kakovosti
KOČEVJE

- Leta

1996 je pet družbenikov

(Gozdarstvo Grča, GG Novo mesto, Obnova Kočevje,

Kovinar Kočevje

čina Kočevje)

z

in Ob-

trenutno

v več

organizacijskih enotah

zaposluje 132 delavcev, od katerih

različnim kapitalskim

so po
zakonu večina invalidi, doslej prejelo tri

vložkom ustanovilo invalidsko podjetje

različne, prestižne, certifikate kakovosti.

Recinko,

d.

o.

o.

Tako

je naraščajoče

»Prilagajamo

se

potrebam

trga,

tudi

število delovnih invalidov kot posledi-

v teh izrednih razmerah,

težjih pogojev za delo predvsem v
gozdarstvu in gradbeništvu, za katere
v matičnih podjetjih niso razpolagali z

pobudo kočevskega župana v drugi polovici prejšnjega meseca pognali stroje

ca
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odličnost svojih izdelkov je podjetje, ki

ustreznimi delovnimi mesti, našlo novo
zaposlitev.

Skromni začetki delovanja s petnajstimi
zaposlenimi

in

številno

nosti, primernih za

to

paleto

dejav-

kategorijo,

so

z

leti postajali vse ambicioznejši. Družba
se že

od začetka ukvarja z obdelavo in

konfekcioniranjem

nogavic,

šivanjem

hišnih copat

in

me, pranjem

in likanjem gostinskega in

delovno-zaščitne opre-

drugega perila, gojitvenimi deli v gozdovih, sečnjo in spravilom lesa, kasneje
tudi z upravljanjem stavb in urejanjem

za

zato

šivanje zaščitnih mask,«

smo

na

je dejal di-

rektor družbe Branko Južnič. Deset šivilj
na programu Tekstilni izdelki, lahko na
dan iz

stoodstotne bombažne tkanine

sešije okoli tisoč zaščitnih pralnih mask,

ki

so

namenjene večkratni

uporabi.

S

količino sicer trenutno pokrivajo potrebe

kočevske občine in nekaj

zunanjih

naročnikov, a so načrti večji.

»V

sodelovanju

s

kemično

Melamin Kočevje razvijamo

tovarno

večslojno

zaščitno masko, v kateri bomo uporabili tudi njihove (domače) materiale. Po

okolice, čiščenjem poslovnih prostorov

uspešno zaključenem testiranju jo bomo

in stavb, upravljanjem večstanovanjskih

ponudili na trgu,« je povedal Južnič.
M. Glavonjič

objektov in posredovanjem delavcev. Za
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Koraki h gradnji stanovanj
datum: 09.04.2020
kategorija: Novice
Epidemiji navkljub se načrti ne zaustavljajo. Občinski svet je prejšnji teden
na korespondenčni seji obravnaval dispozicijo pozidave za dva nova bloka na
Goriški cesti. Na marčevski seji pa obravnaval dispozicijo stanovanjske
gradnje še na dveh območjih – ob Hublju in v Lokavcu.

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

Gradnja stanovanj je ena izmed prioritet,
zato se tudi v času epidemije odvijajo
postopki za čimprejšnji začetek gradnje. V
teku je priprava podrobnega prostorskega
načrta za sosesko na območju bivše tovarne
Lipa in v zaselku Strane na Planini. Gradilo
se bo tudi v Dobravljah in na robu poslovne
cone ob Goriški cesti. Dispozicijo pozidave
na tem območju – med bivšim ABC in Avto
Batičem – je občinski svet obravnaval na
korespondenčni seji minuli teden. Predvidena je gradnja soseske, ki zajema dva poslovno stanovanjska
objekta, povezovalno pokrito pasažo, zunanje javne in interne prometne površine ter parkovne zasaditve in
zelenice. Zaobjemal bo 6300 kvadratnih metrov.
V kolikor ne pride do nenadnih odstopanj na trgu, bomo imeli konec letošnjega leta tri odprta gradbišča za
večstanovanjske stavbe. Občina bo komunalno opremila območje zaselka Mizinska vas v Lokavcu, kjer je
predvidena individualna gradnja 12 hiš. Na podlagi velikega povpraševanja po gradbenih parcelah za gradnjo
enodružinskih hiš se je k načrtovanju gradnje pristopilo tudi v Dobravljah in
v zaselku Strane na Planini, kjer poteka faza sprejemanja občinskega
prostorskega načrta. Individualne hiše že gradi tudi investitor na Grivčah, en
projekt dvojčkov je načrtovan na območju Bizjakov v Ajdovščini.
Večstanovanjske stavbe pa se bodo ob Ribniku in območju bivše tovarne
Lipe gradile še ob Hublju in na zahodnem delu mesta – na robu poslovne
cone ob Goriški cesti. Ob Hublju je načrtovana gradnja dveh stanovanjskih
stolpičev s 14 stanovanji in drugimi funkcionalnimi zelenimi površinami.
Največ stanovanjskih stolpičev, ki bodo vključevala tudi varovana
stanovanja, je sicer načrtovanih na območju Ribnika. Gradnja teh je odvisna od dražbe, ki bo stekla takoj, ko
bo podpisano pismo o nameri z enim izmed potencialnih investitorjev.
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Površina: 180 cm2

Brezposelnost

Marca 24 manj brezposelnih
Zavod Republike Slovenije je v petek 3. marca objavil na svoji strani podatke o nezaposlenosti na zadnji dan marca

letošnjega leta. V našem prispevku, objavljenem v 10. številki tednika Panorama, ki je izšla

»napovedali«, da

se bo v marcu

nezaposlenost znižala

na

12. marca, smo
podlagi ugotovitev v predhodnih letih, tako v celotnem

slovenskem prostoru kot tudi na našem območju. Toda zaradi kriznega stanja temu na območju celotne Slovenije

ni bilo tako.
V Sloveniji
ljudi

se

je

v letošnjem marcu nezaposlenost povečala

371

je

13.572 iskalcev dela, seje nezaposlenost zvišala

na

območju Podravja 2.255

S

šesto

in

znaša

77.855

ljudi. Na območju Podravja, kjer

za

ali višjo stopnjo izobrazbe je med
iskalcev dela, kar

za

vsemi

371

ljudi.

iskalci dela

je 55 več, kot jih je

bilo ob koncu februarja.
Na območju

upravne enote

Slovenska Bistrica,

občin Makole, Oplotnica, Poljčane
po prej navedenih podatkih

1.208

to

je območje

Slovenska Bistrica, je bilo
iskalcev dela. V marcu se je
in

torej na našem območju nezaposlenost znižala za 24 ljudi.

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

Dodajamo še podatke za marec leta 2015.

Na območju vse Slovenije je takrat delo iskalo 118.099 ljudi,
šesto ali višjo stopnjo izobrazbe. Na

med njimi je bilo 18.864 s

območju Podravja je takrat delo iskalo 20.017
mi je

bilo s

šesto

ali

višjo stopnjo

izobrazbe

ljudi

-

med nji-

ljudi. Na ce-

3.216

območju pa je takrat delo iskalo 2.057 ljudi,
med katerimi je bilo tistih s šesto ali višjo stopnjo izobrazbe 320.
Prav gotovo se bo nezaposlenost v letošnjem aprilu zaradi
lotnem bistriškem

ukrepov povezanih z korona virusom na območju Slovenije

kot tudi na območju Podravja
stveno

opravil,

in

na bistriškem

območju, bi-

spremenila, pa čeprav glede na čas številnih sezonskih
še

posebno v kmetijstvu in gradbeništvu,

temu

ne bi

smelo biti tako.
Franci Klemenčič
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https://si24.news/2020/04/09/predlog-zakona-o-spre...

Gospodarstvo

Predlog zakona o spremembi
Gradbenega zakona – skrajšani
postopek, ki ga je Državnemu zboru
predložil Državni svet
Objavljamo Predlog zakona o spremembi Gradbenega zakona – skrajšani postopek, ki ga je Državnemu
zboru predložil Državni svet.
Tematiko ja GZS ZGIGM obravnaval tudi na zadnjem Upravnem odboru, kjer se je opredelil do tega
predloga. Več informacij: zgigm@gzs.si
PR: GZS

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

9. 4. 2020
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Koraki h gradnji stanovanj
datum: 09.04.2020
kategorija: Novice
Epidemiji navkljub se načrti ne zaustavljajo. Občinski svet je prejšnji teden
na korespondenčni seji obravnaval dispozicijo pozidave za dva nova bloka na
Goriški cesti. Na marčevski seji pa obravnaval dispozicijo stanovanjske
gradnje še na dveh območjih – ob Hublju in v Lokavcu.

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

Gradnja stanovanj je ena izmed prioritet,
zato se tudi v času epidemije odvijajo
postopki za čimprejšnji začetek gradnje. V
teku je priprava podrobnega prostorskega
načrta za sosesko na območju bivše tovarne
Lipa in v zaselku Strane na Planini. Gradilo
se bo tudi v Dobravljah in na robu poslovne
cone ob Goriški cesti. Dispozicijo pozidave
na tem območju – med bivšim ABC in Avto
Batičem – je občinski svet obravnaval na
korespondenčni seji minuli teden. Predvidena je gradnja soseske, ki zajema dva poslovno stanovanjska
objekta, povezovalno pokrito pasažo, zunanje javne in interne prometne površine ter parkovne zasaditve in
zelenice. Zaobjemal bo 6300 kvadratnih metrov.
V kolikor ne pride do nenadnih odstopanj na trgu, bomo imeli konec letošnjega leta tri odprta gradbišča za
večstanovanjske stavbe. Občina bo komunalno opremila območje zaselka Mizinska vas v Lokavcu, kjer je
predvidena individualna gradnja 12 hiš. Na podlagi velikega povpraševanja po gradbenih parcelah za gradnjo
enodružinskih hiš se je k načrtovanju gradnje pristopilo tudi v Dobravljah in
v zaselku Strane na Planini, kjer poteka faza sprejemanja občinskega
prostorskega načrta. Individualne hiše že gradi tudi investitor na Grivčah, en
projekt dvojčkov je načrtovan na območju Bizjakov v Ajdovščini.
Večstanovanjske stavbe pa se bodo ob Ribniku in območju bivše tovarne
Lipe gradile še ob Hublju in na zahodnem delu mesta – na robu poslovne
cone ob Goriški cesti. Ob Hublju je načrtovana gradnja dveh stanovanjskih
stolpičev s 14 stanovanji in drugimi funkcionalnimi zelenimi površinami.
Največ stanovanjskih stolpičev, ki bodo vključevala tudi varovana
stanovanja, je sicer načrtovanih na območju Ribnika. Gradnja teh je odvisna od dražbe, ki bo stekla takoj, ko
bo podpisano pismo o nameri z enim izmed potencialnih investitorjev.
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Slovenija se trese, nas čaka še en velikonočni
veliki potres?
Objavljeno 09. april 2020 21.21 | Posodobljeno 09. april 2020 22.41 | Piše: T. V.
Ključne besede:

potres

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

V preteklosti okoli velike noči dva velika potresa.

Odpri galerijo
Posledice potresov v Bovcu leta 1998. FOTO: Igor Modic
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Kaj berejo drugi
Ta član
Sloven
1

Tresla
3

Naklju
1
storitev omogoča

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

Slovenija leži na potresno aktivnem območju, a se zdi, da je zadnje dni število potresov še večje kot sicer. Od 28. marca pa do danes z izjemo torka ni minil dan, ko ne
bi zaznali vsaj enega potresa. Pred tem je 22. marca številne Slovence zbudil potres z žariščem blizu Zagreba, ki je imel magnitudo 5,1, sledili so številni popotresni
sunki.

ARSO potresi
@ARSO_potresi

Lokalni potresi in umetni dogodki, ki so jih marca 2020 zabeležili
seizmograﬁ na državni mreži potresnih opazovalnic.#potres
#Earthquake #ostanidoma #StayAtHome
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1 8:44 AM - Apr 9, 2020
See ARSO potresi's other Tweets

Od tedaj se zdi, da tudi tla v Sloveniji nenehno podrhtavajo. Ali se pod nami dogaja kaj nenavadnega, neobičajnega? »V seizmologiji ne poznamo pojmov
nenavadnega ali neobičajnega dogajanja. Popolnoma 'normalno' je, da potresi v času niso enakomerno razporejeni in jih je včasih nekoliko več, drugič pa manj.
Statistično pa je na dolgi rok število potresov določene magnitude na nekem ozemlju zelo stabilno. O tem govori eden najpomembnejših empiričnih zakonov v
seizmologiji – Gutenberg-Richterjev zakon, ki pove, da je število potresov določene magnitude v negativni logaritemski odvisnosti od magnitude. Drugače povedano,
več je šibkih potresov in manj močnejših,« pojasnjuje Andrej Gosar, direktor urada za seizmologijo.

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

Edina zaščita je varna gradnja

Potres v Ljubljani leta 1895. FOTO: Arso
Š
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Dva izmed večjih potresov v zgodovini Slovenije, leta 1895 in 1998, sta se zgodila aprila okoli velike noči. »Še vedno popolnoma velja, da potresov ni mogoče
napovedati. V seizmološki znanosti ne obstajajo nobeni modeli, ki bi predvidevali, kdaj se lahko zgodi večji potres. Seveda je popolnoma jasno, da je tak naravni pojav,
kot je potres, popolnoma neodvisen od meseca v letu ali praznika in je popoln slučaj, da sta se dva potresa v zgodovini Slovenije zgodila na praznični dan,« Gosar
odgovarja, ali bi lahko potresni sunki zadnje tedne napovedovali nov večji potres okoli letošnje velike noči. Verjetnost za nastanek potresa opredeljuje seizmološka
stroka z ocenjevanjem potresne nevarnosti. Pri tem se poda verjetnost določenega pospeška potresnega nihanja tal, ki ni povsod enaka, pojasnjuje direktor urada za
seizmologijo.
Tako kot vse države ima tudi Slovenija uradno karto potresne nevarnosti, ki je sestavni del gradbene zakonodaje. Projektanti upoštevajo te podatke pri projektiranju
potresno odpornih objektov. »Še vedno torej velja, da je edina zaščita pred potresi ustrezna potresno varna gradnja. V Sloveniji imamo predpise, ki tako gradnjo
zagotavljajo. V primeru potresa pa je potrebno ustrezno samozaščitno ravnanje prebivalcev,« dodaja Gosar.

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

V času kosila je močno streslo

Potres v Posočju leta 1998. FOTO: Jure Eržen
Aprila okoli velike noči sta bila v Sloveniji dva hujša potresa, ki sta rušila stavbe. Potres v Posočju leta 1998 je bil eden najmočnejših potresov 20. stoletja z žariščem
na ozemlju Slovenije. Tla so se stresla z magnitudo 5,6 ob 11.55 v času velikonočnega kosila, zato je bila panika med prebivalstvom še večja. Žarišče je bilo med
dolino Lepene in Krnskim gorovjem, v globini okoli osem kilometrov.
Ob potresu je bilo poškodovanih več kot 4.000 objektov, čutili pa so ga tudi ponekod v Nemčiji, na Slovaškem in Češkem. V prvih 20 urah po glavnemu potresu je bilo
več kot 400 popotresnih sunkov, v naslednjih mesecih pa več kot 9.000. Najmočnejši popotresni sunek je nastal 6. maja in je imel magnitudo 4,2.

Umrlo 21 ljudi
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Potres v Ljubljani leta 1895. FOTO: Delo
Še močnejši je bil potres na velikonočno nedeljo 14. aprila 1895 ob 20.17, ki je največ škode povzročil na območju Ljubljane, čutili pa so ga tako na Dunaju kot v
Splitu. Njegova magnituda je bila 6,1, žarišče pa v globini 16 kilometrov. Potresni sunki so se vrstili vso noč, vendar niso bili tako močni kot prvi. Glavnemu sunku je v
naslednjih desetih dneh sledilo več kot 100 popotresnih.
Potres je poškodoval okoli 10 odstotkov zgradb v Ljubljani, kjer je tedaj živelo okoli 31.000 ljudi. Večino poškodovanih zgradb so kasneje porušili. V mestu so zaprli vse
šole in ustavili dela v nekaterih tovarnah. Nekaj dni po potresu so v mesto prispele vojaške enote in začele graditi zasilna prebivališča za brezdomce. V mestu so
zrasla velika šotorska naselja. Hitro je začelo primanjkovati hrane, zato so organizirali pet zasilnih kuhinj, v katerih so zastonj ali pa za nizko ceno razdelili nekaj tisoč
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toplih obrokov na dan.
Umrlo je 21 ljudi. V Ljubljani naj bi pod ruševinami umrlo sedem ljudi, v Vodicah pa je zasulo tri otroke, nekaj ljudi je umrlo med reševanjem. Smrtne poškodbe so
večinoma povzročili odpadli deli dimnikov in strešnikov, nekatere pa so zasuli podrti stropi.

Podprite zgodbe, ki štejejo

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

Slovenske novice so že več kot dve desetletji najbolj priljubljen časnik na Slovenskem. Podprite naše delo tudi na spletu in si zagotovite neomejen dostop do
vseh vsebin na našem portalu že za 0,99 € na mesec. To je manj kot stane ena skodelica jutranje kave. Naša zaveza velja: ostajamo v službi malega človeka!
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