Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 12. 5. 2020
Število objav: 39
Internet: 31
Tisk: 8
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 2
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 8
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 31
Inženirski dan: 1

Naslov

Odpuščanja v kar petini nemških podjetij

Zaporedna št.
1

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
14

Avtor

R. A.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...izdelkov. Najbolj varna delovna mesta v farmacijiNajbolj varna so po drugi strani za zdaj delovna mesta v
farmacevtski industriji, nepremičninskih agencijah, gradbeništvu, kemični industriji ter dejavnostih, povezanih s pravom
in davčnim svetovanjem, še piše STA. Med nemškimi zveznimi deželami je bilo odpuščanj največ v...

Naslov

SBC: Poleg najhuje prizadetega turizma težave tudi v igralništvu, logistiki, avtoindustriji

Zaporedna št.
2

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
15

Avtor

T. K. B.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...največje težave v glasbeni produkciji, v avtomobilski industriji so težave na področju razvojnih dobaviteljev, v logistiki
pa pri transportu. V dejavnostih gradbeništvo, tehnična trgovina in industrija so opozorili na padec investicij "Zdaj je čas
za odpravo birokratskih postopkov," so ocenili in dodali, da se padec investicij...

Naslov

Zaradi pandemije odpuščala petina podjetij v Nemčiji, največ v gostinstvu

Zaporedna št.
3

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
16

Avtor

K. Št.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...odstotkov proizvajalcev kovinskih izdelkov. Najbolj varna so po drugi strani za zdaj delovna mesta v farmacevtski
industriji, nepremičninskih agencijah, gradbeništvu, kemični industriji ter dejavnostih, povezanih s pravom in davčnim
svetovanjem. Odpuščanja odvisna od regij Med nemškimi zveznimi deželami je bilo...

Naslov

Z roboti za več varnosti in učinkovitosti na gradbiščih

Zaporedna št.
4

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
22

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...projektih in na deloviščih, zahteva zanesljivo in zmogljivo omrežje. Prav peta generacija mobilnih omrežij zagotavlja
podporo vsem oblikam uporabe IoT v gradbeništvu, od avtonomnih vozil, pametne opreme do dronov za zajem
posnetkov in gradbenih robotov. Kako dobro to deluje v praksi so že preizkusili na Kitajskem. Domači...

Naslov

SBC: Koronavirus poleg turizma močno prizadel tudi nekatere druge panoge

Zaporedna št.
5

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
23

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...V sektorju zabave so opozorili na glasbeno produkcijo, v avtomobilski industriji na razvojne dobavitelje, v logistiki pa
na transport. V dejavnostih gradbeništvo, tehnična trgovina in industrija so opozorili na padec investicij. "Zdaj je čas za
odpravo birokratskih postopkov," so ocenili. Padec investicij se pričakuje...

2

Naslov

Nevladniki zaradi predloga SNS pri zakonu o ohranjanju narave pozivajo k protestu

Zaporedna št.
6

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Državni zbor; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
25

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...organizacij v javnem interesu v upravnih postopkih, povezanih s tem zakonom. Predlagajo pogoje, kot jih je
novelirani prvi protikoronski zakon že določil v gradbenem zakonu. Po predlogu SNS bi lahko nevladna organizacija na
področju ohranjanja narave pridobila status nevladne organizacije v javnem interesu, med drugim če...

Naslov

Delo o okoljski politiki po pandemiji (12. 5.)

Zaporedna št.
7

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled tiska; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
26

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...nacionalnemu energetskemu in podnebnemu načrtu očitalo preveč ambicioznosti, je virus pokazal, da je načrt precej
blag, meni. "Verjetno bi bilo bolje, če bi gradbeništvo spodbudili s prenovo kakšne ceste in predvsem z ureditvijo
učinkovitega in poceni javnega železniškega prevoza do središč. Mogoče po železniških pragovih...

Naslov

Gradbeno-rušilni okoljski načrti

Zaporedna št.
8

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
30

Avtor

Lednik Andreja Kutin

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...projekti vplivali na okolje - s tem pa tudi na zdravje ljudi -, bodo, kot kaže, kmalu redkost. Oblast v času epidemije
pospešeno spreminja prostorsko in gradbeno zakonodajo. Ne le z interventnim zakonom, ki ima omejen rok trajanja,
ampak so na mizi tudi druge spremembe. Denimo predlog uredbe, ki močno znižuje pogoje, kdaj...

Naslov

#video Nevladniki zaradi predloga SNS pri zakonu o ohranjanju narave pozivajo k protestu

Zaporedna št.
9

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
33

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...organizacij v javnem interesu v upravnih postopkih, povezanih s tem zakonom. Predlagajo pogoje, kot jih je
novelirani prvi protikoronski zakon že določil v gradbenem zakonu. Po predlogu SNS bi lahko nevladna organizacija na
področju ohranjanja narave pridobila status nevladne organizacije v javnem interesu, med drugim če...

Naslov

Je minister Vizjak dosegel dno? Nižje se skoraj ne da

Zaporedna št.
10

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 5. 2020

Stran v zbirki:
36

Avtor

Martin Podgoršek

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...zastopa stališča celotne vlade. Ali maske padajo? Argument ministra Vizjaka, da pomeni zamik gradnje 3. razvoje osi
zavoro okrevanju gospodarstva, posebno gradbeništva kot nosilca ponovnega vzpona, je po epidemiji na majavih
nogah. Pozivam ekonomsko stroko, da nam ekonomsko neukim Slovencem obrazloži, kakšen dolgo- in...

3

Naslov

Odpuščanja v kar petini nemških podjetij

Zaporedna št.
11

Medij

Bizi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
38

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...izdelkov. Najbolj varna delovna mesta v farmacijiNajbolj varna so po drugi strani za zdaj delovna mesta v
farmacevtski industriji, nepremičninskih agencijah, gradbeništvu, kemični industriji ter dejavnostih, povezanih s pravom
in davčnim svetovanjem, še piše STA. Med nemškimi zveznimi deželami je bilo odpuščanj največ v...

Naslov

(Intervju) Mnogi so karanteno izkoristili za prehod na informacijsko modeliranje zgradb

Zaporedna št.
12

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
47

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Sloveniji že izvedli tudi izobraževanje za BIM-koordinatorja, ki ga v tujini imenujejo BIM Manager. Gre za enega
izmed novih poklicev, ki jih doslej v gradbeništvu nismo poznali. Kolikšne bodo po vaši oceni potrebe po teh kadrih?
BIM-koordinatorja načeloma potrebuje vsak BIM-projekt. Pri manjših projektih to vlogo...

Naslov

S čim je onesnažen kanal na Cesti v Gorice?

Zaporedna št.
13

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ljubljana in okolica; 12. 5. 2020

Stran v zbirki:
48

Avtor

Andraž Rožman

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Stran: 8

Površina: 363 cm2

...je nazadnje marca nenapovedano obiskala inšpekcija. ' Andraž Rožman Na Cesti v Gorice deluje več podjetij, ki se
ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi z gradbeništvom. Med njimi je tudi betonarna Betontrade. Mestni svetniki Levice
so že lani opozorili na delovanje betonarne in domnevno onesnaževanje voda. Na zadnji seji...

Naslov

V Nemčiji najbolj odpuščajo gostinska podjetja, sledi avtomobilska industrija

Zaporedna št.
14

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
50

Avtor

STA , G. G.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...odstotkov proizvajalcev kovinskih izdelkov. Najbolj varna so po drugi strani za zdaj delovna mesta v farmacevtski
industriji, nepremičninskih agencijah, gradbeništvu, kemični industriji ter dejavnostih, povezanih s pravom in davčnim
svetovanjem. Med nemškimi zveznimi deželami je bilo odpuščanj največ v deželi Baden-Württemberg...

Naslov

SBC: Poleg najhuje prizadetega turizma težave tudi v igralništvu, logistiki, avtoindustriji

Zaporedna št.
15

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
51

Avtor

T. K. B.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...največje težave v glasbeni produkciji, v avtomobilski industriji so težave na področju razvojnih dobaviteljev, v logistiki
pa pri transportu. V dejavnostih gradbeništvo, tehnična trgovina in industrija so opozorili na padec investicij. "Zdaj je
čas za odpravo birokratskih postopkov," so ocenili in dodali, da se padec...

4

Naslov

Zaradi pandemije množična odpuščanja v Nemčiji, največ v gostinstvu

Zaporedna št.
16

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
52

Avtor

K. Št.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...odstotkov proizvajalcev kovinskih izdelkov. Najbolj varna so po drugi strani za zdaj delovna mesta v farmacevtski
industriji, nepremičninskih agencijah, gradbeništvu, kemični industriji ter dejavnostih, povezanih s pravom in davčnim
svetovanjem. Odpuščanja odvisna od regijMed nemškimi zveznimi deželami je bilo odpuščanj...

Naslov

#video Nevladniki zaradi predloga SNS pri zakonu o ohranjanju narave pozivajo k protestu

Zaporedna št.
17

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
55

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...organizacij v javnem interesu v upravnih postopkih, povezanih s tem zakonom. Predlagajo pogoje, kot jih je
novelirani prvi protikoronski zakon že določil v gradbenem zakonu. Po predlogu SNS bi lahko nevladna organizacija na
področju ohranjanja narave pridobila status nevladne organizacije v javnem interesu, med drugim če...

Naslov

Mlade družine se selijo na kras

Zaporedna št.
18

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Primorska; 12. 5. 2020

Stran v zbirki:
57

Avtor

Alenka Ožbot

Teme

Gradbena parcela

Tisk

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
19
Stran v zbirki:
60
Povzetek

Stran: 8

Površina: 410 cm2

...opatje selo Na dveh hektarjih zemljišča v vasi je predvidenih 17 novih gradbenih parcel - Kraška vas se polni Mlade
družine se selijo na kras V kraški vasi Opatje selo, kjer so v zadnjih letih zgradili kar nekaj novih stanovanjskih hiš, bi...

Naslov

Mnogi so karanteno izkoristili za prehod na informacijsko modeliranje zgradb

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 5. 2020

Avtor

Branko Žnidaršič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 14

Površina: 1.349 cm
2

...Sloveniji že izvedli tudi izobraževanje za BIM-koordinatoija, ki ga v tujini imenujejo BIM Manager. 0 Gre za enega
izmed novih poklicev, ki jih doslej v gradbeništvu nismo poznati. Kolikšne bodo po vaši oceni potrebe po teh kadrih?
BIM-koordinatorja načeloma potrebuje vsak BIM-projekt. Pri manjših projektih to vlogo...

Naslov

(SPREMLJAMO) V enem mesecu 22.230 vlog za odlog plačila bančnih posojil

Zaporedna št.
20

Medij

Vecerkoroska.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
78

Avtor

M. D. , STA , A. L. , G. R. G.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...pričakujemo, da jih bodo pri nišnih in panožnih ukrepih v tretjem svežnju vladnih protikoronskih ukrepov tudi
upoštevali," so spočili iz SBC. V dejavnostih gradbeništvo, tehnična trgovina in industrija so opozorili na padec
investicij. "Zdaj je čas za odpravo birokratskih postopkov," so ocenili. Padec investicij se pričakuje...

5

Tisk
Zaporedna št.
21
Stran v zbirki:
80
Povzetek

Naslov

Sprememba Gradbenega zakona

Medij

Obrtnik - Podjetnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 5. 2020

Avtor

Anton Šijanec

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Zakoni, pomembni za obrt in malo podjetništvo

Zaporedna št.
22

Medij

Obrtnik - Podjetnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
81

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Stran: 17

Študentov več kot v prejšnjem študijskem letu. To se ni zgodilo že 10 let.

Zaporedna št.
23

Medij

Novice24.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
83

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

2

Površina: 502 cm2

...dopolnitvah Zakona 4 Osnutek Pravilnika o spremembah Pravilnika o integriteti in preprečevanju korupcije (ZlntPK-C)
o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj 5. objava v Uradnem listu RS 4 Osnutek
Uredbe o izvajanju Uredbe EU o medicinskih Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona...

Naslov

Internet

Površina: 1.005 cm

...Sprememba Gradbenega zakona A * m m. «1 fllflflfll ' * f Državni zbor RS je sprejel spremembo Gradbenega zakona,
ki za izvajalce del podaljšuje prehodno obdobje do 37. maja 2022. Tisti, ki ste začeli poslovati pred i. junijem 2018,...

Naslov

Tisk

Stran: 66

...njimi je imelo 30 let ali več. Kateri programi so bolj oz. manj obiskani?Največ študentov je bilo vpisanih v programe
tehnika, proizvodna tehnologija in gradbeništvo (18,6 odstotka), poslovne in upravne vede, pravo (18,5 odstotka) ter
zdravstvo in socialna varnost (13,5 odstotka). Najmanj študentov študira kmetijstvo,...

Naslov

V Nemčiji najbolj odpuščajo gostinska podjetja, sledi avtomobilska industrija

Zaporedna št.
24

Medij

Novice.svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
85

Avtor

STA , G. G.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
25
Stran v zbirki:
88
Povzetek

...odstotkov proizvajalcev kovinskih izdelkov. Najbolj varna so po drugi strani za zdaj delovna mesta v farmacevtski
industriji, nepremičninskih agencijah, gradbeništvu, kemični industriji ter dejavnostih, povezanih s pravom in davčnim
svetovanjem. Med nemškimi zveznimi deželami je bilo odpuščanj največ v deželi Baden-Württemberg...

Naslov

NA POTI PROTI GRADBENIŠTVU 4.0

Medij

EGES, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 64

Površina: 1.011 cm
2

...NA POTI PROTI GRADBENIŠTVU 4.0 Vse večja uporaba rešitev za digitalizacijo in avtomatizacijo v sodobnih
stavbah vpliva na vse udeležence pri projektiranju, gradnji, upravljanju in...

6

Naslov

Zaradi pandemija odpuščala petina podjetij v Nemčiji, največ v gostinstvu

Zaporedna št.
26

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
89

Avtor

K. Št.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...odstotkov proizvajalcev kovinskih izdelkov. Najbolj varna so po drugi strani za zdaj delovna mesta v farmacevtski
industriji, nepremičninskih agencijah, gradbeništvu, kemični industriji ter dejavnostih, povezanih s pravom in davčnim
svetovanjem. Odpuščanja odvisna od regijMed nemškimi zveznimi deželami je bilo odpuščanj...

Naslov

Zaradi pandemije odpuščala petina podjetij v Nemčiji, največ v gostinstvu

Zaporedna št.
27

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
90

Avtor

K. Št.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...odstotkov proizvajalcev kovinskih izdelkov. Najbolj varna so po drugi strani za zdaj delovna mesta v farmacevtski
industriji, nepremičninskih agencijah, gradbeništvu, kemični industriji ter dejavnostih, povezanih s pravom in davčnim
svetovanjem. Odpuščanja odvisna odregij Med nemškimi zveznimi deželami je bilo odpuščanj...

Naslov

SBC: Poleg najhuje prizadetega turizma težave tudi v igralništvu, logistiki, avtoindustriji

Zaporedna št.
28

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
91

Avtor

T. K. B.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...največje težave v glasbeni produkciji, v avtomobilski industriji so težave na področju razvojnih dobaviteljev, v logistiki
pa pri transportu. V dejavnostih gradbeništvo, tehnična trgovina in industrija so opozorili na padec investicij. "Zdaj je
čas za odpravo birokratskih postopkov," so ocenili in dodali, da se padec...

Naslov

Ifo: Odpuščanja v petini nemških podjetij

Zaporedna št.
29

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
92

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
30
Stran v zbirki:
98
Povzetek

...odstotkov proizvajalcev kovinskih izdelkov. Najbolj varna so po drugi strani za zdaj delovna mesta v farmacevtski
industriji, nepremičninskih agencijah, gradbeništvu, kemični industriji ter dejavnostih, povezanih s pravom in davčnim
svetovanjem. Med nemškimi zveznimi deželami je bilo odpuščanj največ v deželi Baden-Württemberg...

Naslov

POOBLAŠČENI INŽENIRJI ZA RAZVOJ SODOBNE DRUŽBE

Medij

EGES, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 5. 2020

Avtor

Drago Papler

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon , Inženirski dan

Stran: 88

Površina: 2.254 cm
2

...Slovenski inženirski dan 2020 POOBLAŠČENI INŽENIRJI ZA RAZVOJ SODOBNE DRUŽBE Doc. dr. Drago Papler
Integralno projektiranje in informacijsko modeliranje gradenj je bi naslov...

7

Tisk
Zaporedna št.
31
Stran v zbirki:
107
Povzetek

Naslov

NA EPIDEMIJO KORONAVIRUSA

Medij

EGES, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 5. 2020

Avtor

Drago Papler

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 44

Študentov več kot v prejšnjem študijskem letu. To se ni zgodilo že 10 let.

Zaporedna št.
32

Medij

Dostop.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
110

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

2

...zagotovil nemoten ponovni zagon gospodarstva. Ellcrati pa zagotavljajo storitve in oskrbo z električno energijo za
tiste veje gospodarstva, na primer gradbeništvo, ki še vedno lahko delajo, in nudijo podporo, da bo škoda zaradi
posledic epidemije čim manjša. V GIZ distribucije ob tem še izpostavljajo, da nas trenutne...

Naslov

Internet

Površina: 3.226 cm

...desetina pa starejših od 22 let, 370 med njimi je imelo 30 let ali več. Največ študentov je bilo vpisanih v programe
tehnika, proizvodna tehnologija in gradbeništvo (18,6 odstotka), poslovne in upravne vede, pravo (18,5 odstotka) ter
zdravstvo in socialna varnost (13,5 odstotka). Najmanj študentov študira kmetijstvo,...

Naslov

SBC: Koronavirus poleg turizma močno prizadel tudi nekatere druge panoge

Zaporedna št.
33

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
111

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...V sektorju zabave so opozorili na glasbeno produkcijo, v avtomobilski industriji na razvojne dobavitelje, v logistiki pa
na transport. V dejavnostih gradbeništvo, tehnična trgovina in industrija so opozorili na padec investicij. "Zdaj je čas za
odpravo birokratskih postopkov," so ocenili. Padec investicij se pričakuje...

Naslov

#video Nevladniki zaradi predloga SNS pri zakonu o ohranjanju narave pozivajo k protestu

Zaporedna št.
34

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
114

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...organizacij v javnem interesu v upravnih postopkih, povezanih s tem zakonom. Predlagajo pogoje, kot jih je
novelirani prvi protikoronski zakon že določil v gradbenem zakonu. Po predlogu SNS bi lahko nevladna organizacija na
področju ohranjanja narave pridobila status nevladne organizacije v javnem interesu, med drugim če...

Naslov

Posvet: Kako lahko skupaj spodbujamo prostovoljstvo v zasavski regiji

Zaporedna št.
35

Medij

Cnvos.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
116

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...vključujejo prostovoljce. Na posvetu, ki bo potekal v četrtek, 14. 5. 2020, ob 10. uri preko aplikacije Zoom, bodo
skupaj razmislili o možnostih skupne graditve prostovoljstva v zasavski regiji. Več o dogodku in prijavi najdete na
spletni strani Consulte....
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Naslov

#video Nevladniki zaradi predloga SNS pri zakonu o ohranjanju narave pozivajo k protestu

Zaporedna št.
36

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
119

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...organizacij v javnem interesu v upravnih postopkih, povezanih s tem zakonom. Predlagajo pogoje, kot jih je
novelirani prvi protikoronski zakon že določil v gradbenem zakonu. Po predlogu SNS bi lahko nevladna organizacija na
področju ohranjanja narave pridobila status nevladne organizacije v javnem interesu, med drugim če...

Naslov

VDC NM spet z obiski in kmetovanjem :)

Zaporedna št.
37

Medij

Dolenjskanews.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
122

Avtor

Robert Erjavec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Delavnice, kjer sicer poteka zaposlitev pod posebnimi pogoji, za zdaj ostajajo zaprte. Potekajo priprave na njihov
vnovični zagon, ob tem pa tudi načrtovanje graditve novih delavnic v enoti v Trebnjem. Zdajšnji prostori tam ne
zadoščajo potrebam ter ne izpolnjujejo veljavnih standardov in pogojev za delo. Zelo živahno...

Naslov

(SPREMLJAMO) V enem mesecu 22.230 vlog za odlog plačila bančnih posojil

Zaporedna št.
38

Medij

Seniorji.info, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
142

Avtor

M. D. , STA , A. L. , G. R. G.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...pričakujemo, da jih bodo pri nišnih in panožnih ukrepih v tretjem svežnju vladnih protikoronskih ukrepov tudi
upoštevali," so spočili iz SBC. V dejavnostih gradbeništvo, tehnična trgovina in industrija so opozorili na padec
investicij. "Zdaj je čas za odpravo birokratskih postopkov," so ocenili. Padec investicij se pričakuje...

Naslov

Je minister Vizjak dosegel dno? Nižje se skoraj ne da

Zaporedna št.
39

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 5. 2020

Stran v zbirki:
145

Avtor

Martin Podgoršek

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...zastopa stališča celotne vlade. Ali maske padajo? Argument ministra Vizjaka, da pomeni zamik gradnje 3. razvoje osi
zavoro okrevanju gospodarstva, posebno gradbeništva kot nosilca ponovnega vzpona, je po epidemiji na majavih
nogah. Pozivam ekonomsko stroko, da nam ekonomsko neukim Slovencem obrazloži, kakšen dolgo- in...
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11.05.2020

Siol.net

Ponedeljek, 11:13

Država: Slovenija

Kazalo

1/5

https://siol.net/posel-danes/novice/odpuscanja-v-k...

Odpuščanja v kar petini
nemških podjetij

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

Avtor: R. A.

0,69

Foto: Reuters

Izbruh novega koronavirusa je v Nemčiji
povzročil številna odpuščanja. Aprila je v
povprečju odpuščalo 18 odstotkov podjetij, je
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Siol.net
Država: Slovenija

11.05.2020
Ponedeljek, 11:13

Kazalo

https://siol.net/posel-danes/novice/odpuscanja-v-k...
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pokazala raziskava münchenskega inštituta za
gospodarske raziskave Ifo. Med večjimi
zaposlovalci so najbolj množično odpuščala
gostinska podjetja, delo so izgubili tudi številni v
avtomobilski industriji.
Aprila je nekatere delavce odpustilo 58 odstotkov restavracij in
podjetij za catering, 50 odstotkov hotelov in 43 odstotkov potovalnih
agencij. V avtomobilski industriji je odpuščalo 39 odstotkov podjetij,
so po navajanju STA sporočili iz Ifa. Presežke delavcev je imelo tudi
57 odstotkov kadrovskih agencij, 48 odstotkov proizvajalcev obutve in

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

izdelkov iz usnja, 30 odstotkov tiskarn in 29 odstotkov proizvajalcev
kovinskih izdelkov.

Najbolj varna delovna mesta v farmaciji
Najbolj varna so po drugi strani za zdaj delovna mesta v farmacevtski
industriji, nepremičninskih agencijah, gradbeništvu, kemični industriji
ter dejavnostih, povezanih s pravom in davčnim svetovanjem, še piše
STA.
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Kazalo
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NOVICE

Kitajska: po mesecu dni nove okužbe
odkrili tudi v Wuhanu #video
Med nemškimi zveznimi deželami je bilo odpuščanj največ v deželi
Baden-Württemberg (22 odstotkov podjetij) in na Bavarskem (20
odstotkov), najmanj pa v deželah Porenje - Pfalško in Posarje (v obeh
11 odstotkov podjetij).

Ponekod bodo spet uvedli karanteno
Nemčijo je izbruh novega koronavirusa tako kot številne druge države
močno prizadel. Nekatere lokalne oblasti so konec preteklega tedna
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

sporočile, da bodo ponovno uvedle karantenske ukrepe, ker so se spet
pojavila žarišča izbruha koronavirusa. Med drugim nameravajo kljub
dovoljenju zvezne vlade zamakniti predvideno odprtje restavracij in
podobnih lokalov, prebivalstvo pa bodo pozvali, naj omeji svoje stike,
še poroča STA.
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Kazalo

https://siol.net/posel-danes/novice/odpuscanja-v-k...
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Slovenija: Koronavirus poleg turizma močno prizadel
tudi druge panoge
V Klubu slovenskih podjetnikov (SBC) so na podlagi rednih anket, ki
jih izvajajo med svojimi člani, opozorili, da so zaradi novega
koronavirusa ob turizmu zelo prizadete tudi panoge, ki so povezane s
turizmom, in še nekatere druge. Med temi so izpostavili igralništvo,
sektor zabave, avtomobilsko industrijo in logistiko.
"Te ugotovitve smo sproti posredovali vladnim predstavnikom in
strokovni skupini pod vodstvom Mateja Lahovnika, zato
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

pričakujemo, da jih bodo pri nišnih in panožnih ukrepih v tretjem
svežnju vladnih protikoronskih ukrepov tudi upoštevali," so danes
spočili iz SBC.
Na področju turizma in gostinstva so najbolj prizadete turistične
agencije, domača turistična podjetja, korporativni in kongresni
turizem, organizatorji in kreatorji prireditev ter proizvodni dobavitelji
turizma, so navedli.
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https://siol.net/posel-danes/novice/odpuscanja-v-k...
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Zelo prizadet pa je tudi igralniški sektor, so povedali ter izpostavili
izvoznike opreme za igralništvo in slovenske igralnice. V sektorju
zabave so opozorili na glasbeno produkcijo, v avtomobilski industriji
na razvojne dobavitelje, v logistiki pa na transport.
V dejavnostih gradbeništvo, tehnična trgovina in industrija so
opozorili na padec investicij. "Zdaj je čas za odpravo birokratskih
postopkov," so presodili. Padec investicij se pričakuje za obdobje dveh
let, zato je po njihovem treba okrepiti javne investicije.
Ob tem so poudarili, da bo treba okrepiti tudi projekte za raziskave in

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

razvoj. Država bi morala biti po njihovem mnenju zelo pozorna še na
investicijsko zelo aktivna podjetja v zadnjem letu in pol ali dveh letih,
ki so zaradi tržnega potenciala veliko investirala, zdaj pa so dvojno
prizadeta. (STA)
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Kazalo

https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/sbc-poleg-najhu...
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SBC: Poleg najhuje prizadetega turizma težave tudi v
igralništvu, logistiki, avtoindustriji
Ugotovitve so posredovali Lahovnikovi skupini
T. K. B.| 11. maj 2020 ob 10:17
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zelo prizadet je tudi igralniški sektor ‒ s težavami se spopadajo tako izvozniki opreme za igralništvo kot tudi s…

Poleg turizma so zaradi epidemije novega koronavirusa po oceni Kluba slovenskih
podjetnikov (SBC) zelo prizadete tudi z njim povezane panoge, na primer igralništvo, sektor
zabave, pa tudi avtomobilska industrija in logistika.
Na področju turizma in gostinstva so sicer prizadeti turistične agencije, domača turistična podjetja,
korporativni in kongresni turizem, organizatorji in kreatorji prireditev ter proizvodni dobavitelji turizma,
so na podlagi rednih anket, ki jih izvajajo med svojimi člani, navedli v Klubu slovenskih podjetnikov SBC.
Ob tem ugotavljajo, da je zelo prizadet tudi igralniški sektor ‒ tako izvozniki opreme za igralništvo kot
tudi slovenske igralnice ‒, v sektorju zabave imajo največje težave v glasbeni produkciji, v avtomobilski
industriji so težave na področju razvojnih dobaviteljev, v logistiki pa pri transportu.

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

V dejavnostih gradbeništvo, tehnična trgovina in industrija so opozorili na padec investicij. "Zdaj je čas za
odpravo birokratskih postopkov," so ocenili in dodali, da se padec investicij pričakuje za obdobje dveh let,
zato je po njihovem mnenju treba okrepiti javne investicije.
Ob tem pa so poudarili, da bo treba okrepiti tudi projekte za raziskave in razvoj. Država bi morala biti po
njihovem mnenju zelo pozorna še na investicijsko zelo aktivna podjetja v zadnjem letu in pol ali dveh
letih, ki so zaradi tržnega potenciala veliko investirala, zdaj pa so dvojno prizadeta.
"Te ugotovitve smo sproti posredovali vladnim predstavnikom in strokovni skupini pod vodstvom Mateja
Lahovnika, zato pričakujemo, da jih bodo pri nišnih in panožnih ukrepih v tretjem svežnju
vladnih protikoronskih ukrepov tudi upoštevali," so se sporočili iz SBC-ja.
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Kazalo

https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/zaradi-pandemij...
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Zaradi pandemije odpuščala petina podjetij v Nemčiji, največ
v gostinstvu
Nekatere lokalne oblasti zaradi strahu pred širjenjem covida-19 znova uvajajo karanteno
K. Št.| 11. maj 2020 ob 10:17
München - MMC RTV SLO, STA

Foto: EPA

Raziskava münchenskega inštituta za gospodarske raziskave (Ifo) je pokazala, da je
epidemija covida-19 v Nemčiji povzročila številna odpuščanja. Aprila je v povprečju
odpuščalo 18 odstotkov podjetij, največ v gostinstvu in avtomobilski industriji.
Aprila je nekatere delavce odpustilo 58 odstotkov restavracij in podjetij za catering, 50 odstotkov
hotelov in 43 odstotkov potovalnih agencij. V avtomobilski industriji je odpuščalo 39 odstotkov podjetij,
so sporočili iz Ifa.
Presežke delavcev je imelo tudi 57 odstotkov kadrovskih agencij, 48 odstotkov proizvajalcev obutve in
izdelkov iz usnja, 30 odstotkov tiskarn ter 29 odstotkov proizvajalcev kovinskih izdelkov.
Najbolj varna so po drugi strani za zdaj delovna mesta v farmacevtski industriji, nepremičninskih
agencijah, gradbeništvu, kemični industriji ter dejavnostih, povezanih s pravom in davčnim svetovanjem.

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

Odpuščanja odvisna od regij
Med nemškimi zveznimi deželami je bilo odpuščanj največ v deželi Baden-Württemberg (22 odstotkov
podjetij) in na Bavarskem (20 odstotkov), najmanj pa v deželah Porenje-Pfalško in Posarje (v obeh 11
odstotkov podjetij).
Ponovno uvajanje karantene
Nemčijo je izbruh novega koronavirusa tako kot mnoge druge države močno prizadel, okuženih je več
kot 170.000 ljudi, za boleznijo covid-19 pa je umrlo več kot 7.500 okuženih. Nekatere lokalne oblasti so
sporočile, da bodo znova uvedle karantenske ukrepe, saj so se spet pojavila žarišča izbruha koronavirusa.
Med drugim nameravajo kljub dovoljenju zvezne vlade zamakniti predvideno odprtje restavracij in
podobnih lokalov, prebivalstvo pa bodo pozvali, naj omeji svoje stike.
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Kazalo
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https://www.zurnal24.si/svet/z-roboti-za-vec-varno...

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

Z roboti za več varnosti in
učinkovitosti na gradbiščih

ŽURNAL24 MAIN

1/2

Gradbena industrija je na nove tehnologije vedno
gledala kot na priložnost za izboljšanje varnosti
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Kazalo
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in delovnih praks. Tako tehnologije, kot sta
internet stvari (IoT) in 5G, spreminjajo način
poslovanja gradbene panoge in podjetjem
omogočajo, da so hitrejša, pametnejša, varnejša
in učinkovitejša.
S pomočjo interneta stvari in drugih podpornih tehnologij je
industrija prešla v novo fazo digitalizacije. Naprave interneta
stvari niso več samo senzorji, ampak se razvijajo v napredne
računalnike, ki so tudi v gradbenih projektih sposobni novih in
zahtevnih aplikacij, kot so sledenje opreme, servis opreme,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

razširjena resničnost (AR), informacijsko modeliranje (BIM),
predvidevanje vzdrževanja, spremljanje napredka, varnosti
gradnje in kakovosti. Napovedi kažejo, da bo uvedba IoT v
industriji še naprej naraščala, zato se bo prihodnji uspeh
uvajanja novih digitalnih rešitev opiral na inovacije v
povezljivosti, kot je tehnologija 5G.

Zahteva po zanesljivem in zmogljivem omrežju

18

Zurnal24.si
Država: Slovenija

11.05.2020
Ponedeljek, 15:22

Kazalo

https://www.zurnal24.si/svet/z-roboti-za-vec-varno...

3/6

Nenehna komunikacija in izmenjava podatkov med različnimi
akterji, ki sodelujejo pri gradbenih projektih in na deloviščih,
zahteva zanesljivo in zmogljivo omrežje. Prav peta generacija
mobilnih omrežij zagotavlja podporo vsem oblikam uporabe
IoT v gradbeništvu, od avtonomnih vozil, pametne opreme do
dronov za zajem posnetkov in gradbenih robotov. Kako dobro
to deluje v praksi so že preizkusili na Kitajskem. Domači
tehnološki velikan Huawei je v Wuhanu s svojo tehnologijo
opremili gradbišče bolnišnice in tako omogočil, da je

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

usklajevanje več kot 3000 delavcev teklo nemoteno.
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ŽURNAL24 MAIN

S pravimi podatki ne bo zamud
Omrežje 5G bo v na gradbenih deloviščih ključna pri
spremljanju zdravja, lokacije, stanja in specifikacij sredstev
vseh vrst. To vključuje tudi gradbene stroje, s čimer se nadzira
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njihova obratovalna sposobnost, razpoložljivost, oddaljene ali
avtonomne gradbene operacije. Prav tako bo mogoče
senzorje učinkoviteje uporabiti ter tako s pomočjo pametnih
telovnikov, čelad in čevljev izboljšati varnost delavcev.
Tehnologija pete generacije mobilnega omrežja bo prispevala
tudi k boljši optimizaciji dobavne verige, pri čemer se s podatki
v realnem času zagotovi, da dobava materiala in drugih
gradbenih komponent ne povzroča zamud pri gradnji.
Uspešen zaključek gradbenih projektov je odvisen prav od
učinkovitega zbiranja, zajema in analize oziroma vrednotenja
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

podatkov, zbranih in združenih iz številnih senzorjev z različnih
lokacij in naprav, vključno s podatki o zrelosti betona,
konstrukcijske varnosti, ravnanja z odpadki, vremena, GPS in
podatki iz nadzornih kamer in dronov. K vsemu temu pa
podjetja dodajajo druge tehnologije, na primer umetno
inteligenco in strojno učenje, ter tako spreminjajo pristope k
varnosti in učinkovitosti dela na gradbiščih. Vse to zahteva
nizke zakasnitve, razpoložljivost, zanesljivost, visoko
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zmogljivost in varnost omrežja, pri čemer bo tehnologija 5G s
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svojimi prednostmi odigrala ključno vlogo.
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SBC: Koronavirus poleg turizma močno
prizadel tudi nekatere druge panoge
V Klubu slovenskih podjetnikov SBC so na podlagi rednih anket, ki jih izvajajo med svojimi člani, opozorili, da so zaradi
novega koronavirusa ob turizmu zelo prizadete tudi panoge, ki so povezane s turizmom, in še nekatere druge. Med temi
so izpostavili igralništvo, sektor zabave, avtomobilsko industrijo in logistiko.
"Te ugotovitve smo sproti posredovali vladnim predstavnikom in strokovni skupini pod vodstvom Mateja Lahovnika, zato
pričakujemo, da jih bodo pri nišnih in panožnih ukrepih v tretjem svežnju vladnih protikoronskih ukrepov tudi upoštevali,"
so danes spočili iz SBC.
Na področju turizma in gostinstva so najbolj prizadete turistične agencije, domača turistična podjetja, korporativni in
kongresni turizem, organizatorji in kreatorji prireditev ter proizvodni dobavitelji turizma, so navedli.
Zelo prizadeti pa je tudi igralniški sektor, so povedali in izpostavili izvoznike opreme za igralništvo in slovenske igralnice.
V sektorju zabave so opozorili na glasbeno produkcijo, v avtomobilski industriji na razvojne dobavitelje, v logistiki pa na
transport.
V dejavnostih gradbeništvo, tehnična trgovina in industrija so opozorili na padec investicij. "Zdaj je čas za odpravo
birokratskih postopkov," so ocenili. Padec investicij se pričakuje za obdobje dveh let. Zato je po njihovem treba okrepiti
javne investicije.
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Ob tem pa so poudarili, da bo treba okrepiti tudi projekte za raziskave in razvoj. Država bi morala biti po njihovem mnenju
zelo pozorna še na investicijsko zelo aktivna podjetja v zadnjem letu in pol ali dveh letih, ki so zaradi tržnega potenciala
veliko investirala, sedaj pa so dvojno prizadeta.
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Nevladniki zaradi predloga SNS pri zakonu o
ohranjanju narave pozivajo k protestu
Predlog dopolnila k predlogu novele zakona o ohranjanju narave, s katerim poslanci SNS predlagajo zaostritev pogojev
za sodelovanje nevladnih organizacij v postopkih, je razburil nevladne okoljske organizacije. Člane odbora pozivajo, naj
dopolnila ne sprejmejo, in pozivajo k protestnemu shodu v torek pred DZ.
Poslanci SNS so k predlogu novele zakona o ohranjanju narave - ki bo v torek ob 14. uri na mizi odbora DZ za okolje in
prostor, po prvotnem predlogu vlade pa bi z njim v slovenski pravni red pravilno prenesli evropsko direktivo o habitatih vložili predlog dopolnila, s katerim predlagajo zaostritev pogojev za sodelovanje nevladnih organizacij v javnem interesu v
upravnih postopkih, povezanih s tem zakonom. Predlagajo pogoje, kot jih je novelirani prvi protikoronski zakon že določil
v gradbenem zakonu.
Po predlogu SNS bi lahko nevladna organizacija na področju ohranjanja narave pridobila status nevladne organizacije v
javnem interesu, med drugim če bi imela v tekočem in zadnjih dveh letih vsaj 50 aktivnih članov, ves čas zaposlene
najmanj tri osebe s polnim delovnim časom in sedmo stopnjo izobrazbe ter najmanj 10.000 evrov premoženja v vsakem
od teh treh let. To bi morala dokazati z ustrezno dokumentacijo.
Predlog je razburil nevladnike. "Amandma skuša v zakon vriniti člene, ki bi odstranili vse ovire pri izkoriščanju slovenske
narave ... V igri je nekontroliran dostop do narave in naravnih virov," v videu, objavljenem na družbenem omrežju
Facebook, opozarjajo v gibanju Balkan River Defence. Zato pozivajo k "toči e-sporočil poslancem", naj glasujejo proti
predlaganemu dopolnilu.

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

Ker pa po njihovi oceni e-sporočila najbrž ne bodo dovolj, menijo, da "je smelo, da se v torek ob 13.30 srečamo pred DZ,
na Trgu republike, in z domiselnimi transparenti, pesmijo in rekreacijo opozorimo na to, da je prihodnost slovenske
narave in z njo nas v njihovih rokah". "Pokažimo poslancem, da jim gledamo pod prste, saj bo glasovanje javno," so
dodali.
V društvu Eko krog so poslance pozvali, naj predloga ne sprejmejo. Pri tem opozarjajo, da si v Sloveniji v zadnjih letih
vse velike investicije lastijo razni gospodarski lobiji, ki so jim naravni viri in degradacija okolja zgolj sredstvo za večji
dobiček. "Komisija za preprečevanje korupcije meni, da je prisotnost nevladnih organizacij v postopkih pridobitve
gradbenih dovoljenj pomemben mehanizem zmanjšanja tveganj za korupcijo in doslednega uveljavljanja javnega
interesa. Zato so nevladne organizacije trn v peti lobijem," so zapisali v današnjem sporočilu.
"Okolje ne pripada desnim in ne pripada levim. Pitna voda, rodovitna prst, čist zrak, biotska pestrost in zdravi ekosistemi
nimajo predznaka, niti tistega za evro. Vlada je gospodarskim lobijem pod krinko interventne antikoronske zakonodaje na
široko odprla vrata, okoljskim nevladnim organizacijam pa praktično onemogočila nadzor nad zakonitostjo postopkov in
okoljevarstveno sprejemljivostjo. To bi SNS in minister Vizjak zdaj zapisala še v zakon o ohranjanju narave," so dodali v
Eko krogu. "Zdaj torej ne gre več za kratkoročno pomoč gospodarstvu, pač pa za načrtno in dolgoročno uničevanje
narave in naravnih virov v Sloveniji," so prepričani.
V opozicijski stranki Levica medtem pravijo, da SNS opravlja "umazano delo" za vlado. "V primeru, da predlog uspe, bo
to pomenilo na stežaj odprta vrata za vsakršne okoljsko uničujoče projekte: od akumulacijskih jezer na Muri in srednji
Savi prek frackinga v Petišovcih do uničevanja kmetijskih zemljišč z avtocestnimi kraki in novimi magnami, do vedno
novih nakupovalnih središč, do megalomanske 'prenove' Plečnikovega stadiona v Ljubljani," so v stranki zapisali v
današnji izjavi. Dodali so, da bo, če bo predlog sprejet, status delovanja v javnem interesu na področju ohranjanja narave
izgubilo več kot 90 odstotkov sedanjih imetnikov.
V Levici menijo, da ko gre za zaščito narave in okolja "pred nasiljem kapitala in samovoljo vlade Janeza Janše", nihče ne
sme ostati tiho. Zato podpirajo protest v torek ob 13.30 na Trgu republike v Ljubljani in nasploh vsa prizadevanja za
obrambo okolja pred uničevanjem pod pretvezo izrednih razmer.
Vodja koalicijske poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je po današnjem vrhu koalicije sicer povedal, da v koaliciji
končne uskladitve glede dopolnila še ni.

24

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

11.05.2020
Monday, 17:36
Ponedeljek,
17:36

Kazalo

https://www.sta.si/2762389/nevladniki-zaradi-predl...

2/2

Novela bi po predlogu vlade v zakon vnesla spremembe, povezane s prenosom evropske direktive o habitatih. Slovenija
je po opominu Evropske komisije oktobra 2017 zadovoljivo pojasnila tri od šestih izpostavljenih zadev, za dokončno
odpravo kršitve pa so nujno potrebne predlagane spremembe zakona o ohranjanju narave, navaja vlada.
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Predlagana novela naj bi ustrezneje opredelila izjeme pri uporabi zakona v primeru naravnih nesreč ali ukrepov obrambe,
vključno z opredelitvijo, kdaj ta stanja prenehajo, in z zahtevo, da se ugotovi vpliv izvajanja nujnih del na cilje ohranjanja
biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot. Z novelo naj bi med drugim tudi jasneje določili, da mora imeti
vzpostavitev nadomestnega habitata enake naravovarstvene značilnosti kot nadomeščeni habitat.
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Delo o okoljski politiki po pandemiji (12. 5.)
Borut Tavčar v komentarju Virus kaže, kam moramo piše o pozitivnih posledicah pandemije koronavirusa na okolje, ki bi
jih lahko vzeli za predlog oblikovanja okoljske politike. Če se je nacionalnemu energetskemu in podnebnemu načrtu
očitalo preveč ambicioznosti, je virus pokazal, da je načrt precej blag, meni.

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

"Verjetno bi bilo bolje, če bi gradbeništvo spodbudili s prenovo kakšne ceste in predvsem z ureditvijo učinkovitega in
poceni javnega železniškega prevoza do središč. Mogoče po železniških pragovih iz reciklirane plastike, da bodo vlaki
tišji in še kupov odpadne embalaže bi se lahko znebili stroškovno učinkovito. Politikom pri tem sicer ne gre najbolj
zaupati. Z besedami, 'dokler bom jaz minister, te ceste ne bo' ali pa 'če bo naša stranka prevzela ta resor, bomo spet
preverili variante', se izognejo vsaki odgovornosti za naprej in za nazaj. V drugi vlogi namreč lahko brez težav podprejo
vse, čemur so prej nasprotovali. Zraven pa pozabijo, da bo zelen prehod uspešen le v sodelovanju, pri čemer lahko
nevladne okoljske organizacije zelo pomagajo. Izključevanje prinese slabe in drage projekte, to iz izkušenj že vemo."
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Gradbeno-rušilni okoljski
načrti

Po novem predlogu naj bi presojali le vplive vetrnih elektrarn z najmanj 20 napravami višine 50 metrov
ali več. EPA

Andreja Kutin Lednik
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Ne le, da bo narava ostala brez zagovornikov za dve leti, načrtovane
so tudi spremembe redne zakonodaje. Presoje, kako bodo razni
projekti vplivali na okolje - s tem pa tudi na zdravje ljudi -, bodo,
kot kaže, kmalu redkost.
Oblast v času epidemije pospešeno spreminja prostorsko in gradbeno zakonodajo. Ne le
z interventnim zakonom, ki ima omejen rok trajanja, ampak so na mizi tudi druge
spremembe. Denimo predlog uredbe, ki močno znižuje pogoje, kdaj je treba preučiti,
kakšne vplive bo imel neki investicijski projekt na okolje, torej izpeljati postopek
presoje vplivov na okolje. Samo za oris, za vetrno polje do 20 vetrnic predhodni
postopek ne bo potreben.
Predvideni so tudi zrahljani pogoji za postavljanje visokonapetostnih vodov za prenos
električne energije ter komasacije pod 50 hektarji. Poleg tega se na predlog Slovenske
nacionalne stranke v zakon o varovanju narave vključujejo tudi pravila, ki jih je uvedel
interventni koronazakon in ki izključujejo iz postopkov dobršen del javnosti.

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

Parlamentarni odbor za okolje bo o prenosu teh zaostrenih pravil iz interventne v redno
zakonodajo odločal jutri, ko so v Ljubljani tudi napovedani protesti. Od 47 nevladnih
organizacij s statusom delovanja v javno dobro na področju varstva narave bi po novih
pravilih status obdržale le še štiri organizacije, ki se s prostorskimi postopki praviloma
ne ukvarjajo.

"Zgodila se bo razprodaja narave kapitalu"

Olajšave za investitorje, težave za strokovnjake
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Direktor enega najstarejših in največjih naravovarstvenih društev pri nas, Društva za
opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) Damijan Denac: "Priča smo več
korakom, v katerih se zmanjšuje možnost vključevanja javnosti v postopke, tako na
področju statusa delovanja v javnem interesu, ki ga po kriterijih, ki so popolnoma
nelogični, izgublja DOPPS. Delujemo že 40 let, imamo več kot 1000 članov,
upravljamo tri naravne rezervate in imamo 30 zaposlenih, a po kriterijih, ki so zdaj
veljavni, ne delujemo v javnem interesu, pa čeprav delamo za ekosistemske koristi, ki
so javne." Zdaj čakajo na odločitev ustavnega sodišča in pričakujejo, da je taka
sprememba zakonodaje protiustavna.

Napad na ustavno pravico
Marjana Hönigsfeld Adamič, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine: "Posege v
naravno okolje se je že doslej presojalo preohlapno in ni se upoštevalo načela previdnosti,
kadar vseh vplivov ni bilo mogoče predvideti. Stanje številnih živalskih in rastlinskih vrst ter
naravnega okolja se še naprej slabša. Zato je institut stranskega udeleženca v postopkih
presoje vplivov za posege v okolje sila pomemben. In stranski udeleženec je bil lahko samo
nekdo z izrazitim interesom v postopku; nevladne okoljske in naravovarstvene organizacije so
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ga izkazovale in dokazovale s številnimi referencami in neproﬁtnim načinom delovanja.
Njihov izključni interes je ohraniti zdravo okolje in naravne vrednote, priznane v evropski in
nacionalni zakonodaji. Tega je zdaj očitno konec. Nasilne spremembe zakonodaje, s katerimi
aktualni okoljski minister (bolje: protiokoljski minister) napada vse, ki jim je mar ohranjena
narava, posebej nevladne organizacije, iz postopkov izključujejo vse relevantne udeležence, ki
bi utegnili zadržati posege v okolje na sprejemljivi ravni - tudi tiste z največ referencami, saj
te sploh ne štejejo. Take spremembe torej napadajo ustavne pravice državljanov do zdravega
okolja in ohranjanja narave."
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"Uredba o presoji vplivov na okolje je naslednji korak v prizadevanju, da se olajšajo
postopki investitorjem in izloči glas družbe. Žalostno je, da družba ta glas razume kot
oviro razvoju, ker ga nekateri tako predstavljajo. V resnici pa gre za varovalko, ki
opozarja na sporne in nezakonite posle. Obstajajo tudi anomalije, ampak zaradi tega se
ne sme onemogočiti vseh. Uredba zmanjšuje kriterije za mnoge posege in ne predvideva
presoje za posege, ki lahko imajo vpliv na naravo in ljudi. Razvoj se vedno interpretira
kot gospodarski razvoj, ampak nemajhen del razvoja je turizem, ki je naš osrednji
gospodarski sektor, in večina turistov pride v Slovenijo zaradi narave. Od trajnostnega
trženja storitev Nature 2000 živita v Evropi več kot dva milijona ljudi," dodaja Denac.
Podobno pozivajo tudi številne druge organizacije, ki se ukvarjajo z ohranjanjem
narave. Rok Rozman, veslač in borec za prosto tekoče reke: "Zgodila se bo razprodaja
narave kapitalu. Deloma slovenskemu, po večini pa tujemu."

Zavod za varstvo narave: Zakon ne posega na naše področje
dela
A ne nazadnje načrtovane spremembe iz postopkov ne izključujejo le nevladnih
organizacij, ampak tudi državne službe, saj po mnenju mnogih posegajo tudi na
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področje Zavoda za varstvo narave. A tam se ne strinjajo: "Pri interventnem zakonu
nismo sodelovali. Spremembe zakonodaje na Zavodu RS za varstvo narave (ZRSVN)
spremljamo. Po pregledu interventnega zakona smo mnenja, da ta ne posega
neposredno na naše področje dela glede postopkov."
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#video Nevladniki zaradi predloga SNS pri zakonu o ohranjanju
narave pozivajo k protestu
Predlog dopolnila k predlogu novele zakona o ohranjanju narave, s katerim poslanci
SNS predlagajo zaostritev pogojev za sodelovanje nevladnih organizacij v postopkih, je
razburil nevladne okoljske organizacije. Člane odbora pozivajo, naj dopolnila ne
sprejmejo, in pozivajo k protestnemu shodu v torek pred DZ.
STA
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11. maj 2020 18:47
11. maj 2020 18:51
Predviden čas branja: 4 min

(Foto: Facebook/Balkan River Defence)

Poslanci SNS so k predlogu novele zakona o ohranjanju narave  ki bo v torek ob 14. uri na mizi
odbora DZ za okolje in prostor, po prvotnem predlogu vlade pa bi z njim v slovenski pravni red
pravilno prenesli evropsko direktivo o habitatih  vložili predlog dopolnila, s katerim predlagajo
zaostritev pogojev za sodelovanje nevladnih organizacij v javnem interesu v upravnih postopkih,
povezanih s tem zakonom. Predlagajo pogoje, kot jih je novelirani prvi protikoronski zakon že
določil v gradbenem zakonu.
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Po predlogu SNS bi lahko nevladna organizacija na področju ohranjanja narave pridobila status
nevladne organizacije v javnem interesu, med drugim če bi imela v tekočem in zadnjih dveh letih
vsaj 50 aktivnih članov, ves čas zaposlene najmanj tri osebe s polnim delovnim časom in sedmo
stopnjo izobrazbe ter najmanj 10.000 evrov premoženja v vsakem od teh treh let. To bi morala
dokazati z ustrezno dokumentacijo.
Predlog je razburil nevladnike. "Amandma skuša v zakon vriniti člene, ki bi odstranili vse ovire pri
izkoriščanju slovenske narave ... V igri je nekontroliran dostop do narave in naravnih virov," v
videu, objavljenem na družbenem omrežju facebook, opozarjajo v gibanju Balkan River Defence.
Zato pozivajo k "toči esporočil poslancem", naj glasujejo proti predlaganemu dopolnilu.

»Pokažimo, da poslancem gledamo pod prste«
BOMO PUSTILI, DA NAS OROPAJO NARAV…

ꞏ
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Balkan River Defence Follow

Ker pa po njihovi oceni esporočila najbrž ne bodo dovolj, menijo, da "je smelo, da se v torek ob
13.30 srečamo pred DZ, na Trgu republike, in z domiselnimi transparenti, pesmijo in rekreacijo
opozorimo na to, da je prihodnost slovenske narave in z njo nas v njihovih rokah". "Pokažimo
poslancem, da jim gledamo pod prste, saj bo glasovanje javno," so dodali.
V društvu Eko krog so poslance pozvali, naj predloga ne sprejmejo. Pri tem opozarjajo, da si v
Sloveniji v zadnjih letih vse velike investicije lastijo razni gospodarski lobiji, ki so jim naravni viri in
degradacija okolja zgolj sredstvo za večji dobiček. "Komisija za preprečevanje korupcije meni, da
je prisotnost nevladnih organizacij v postopkih pridobitve gradbenih dovoljenj pomemben
mehanizem zmanjšanja tveganj za korupcijo in doslednega uveljavljanja javnega interesa. Zato
so nevladne organizacije trn v peti lobijem," so zapisali v današnjem sporočilu.

»Okolje ne pripada desnim in ne pripada levim«
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"Okolje ne pripada desnim in ne pripada levim. Pitna voda, rodovitna prst, čist zrak, biotska
pestrost in zdravi ekosistemi nimajo predznaka, niti tistega za evro. Vlada je gospodarskim
lobijem pod krinko interventne antikoronske zakonodaje na široko odprla vrata, okoljskim
nevladnim organizacijam pa praktično onemogočila nadzor nad zakonitostjo postopkov in
okoljevarstveno sprejemljivostjo. To bi SNS in minister Vizjak zdaj zapisala še v zakon o
ohranjanju narave," so dodali v Eko krogu. "Zdaj torej ne gre več za kratkoročno pomoč
gospodarstvu, pač pa za načrtno in dolgoročno uničevanje narave in naravnih virov v Sloveniji,"
so prepričani.
V opozicijski stranki Levica medtem pravijo, da SNS opravlja "umazano delo" za vlado. "V
primeru, da predlog uspe, bo to pomenilo na stežaj odprta vrata za vsakršne okoljsko uničujoče
projekte: od akumulacijskih jezer na Muri in srednji Savi prek frackinga v Petišovcih do
uničevanja kmetijskih zemljišč z avtocestnimi kraki in novimi magnami, do vedno novih
nakupovalnih središč, do megalomanske 'prenove' Plečnikovega stadiona v Ljubljani," so v
stranki zapisali v današnji izjavi. Dodali so, da bo, če bo predlog sprejet, status delovanja v
javnem interesu na področju ohranjanja narave izgubilo več kot 90 odstotkov sedanjih imetnikov.
V Levici menijo, da ko gre za zaščito narave in okolja "pred nasiljem kapitala in samovoljo vlade
Janeza Janše", nihče ne sme ostati tiho. Zato podpirajo protest v torek ob 13.30 na Trgu
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republike v Ljubljani in nasploh vsa prizadevanja za obrambo okolja pred uničevanjem pod
pretvezo izrednih razmer.
Vodja koalicijske poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je po današnjem vrhu koalicije sicer
povedal, da v koaliciji končne uskladitve glede dopolnila še ni.
Novela bi po predlogu vlade v zakon vnesla spremembe, povezane s prenosom evropske
direktive o habitatih. Slovenija je po opominu Evropske komisije oktobra 2017 zadovoljivo
pojasnila tri od šestih izpostavljenih zadev, za dokončno odpravo kršitve pa so nujno potrebne
predlagane spremembe zakona o ohranjanju narave, navaja vlada.
Predlagana novela naj bi ustrezneje opredelila izjeme pri uporabi zakona v primeru naravnih
nesreč ali ukrepov obrambe, vključno z opredelitvijo, kdaj ta stanja prenehajo, in z zahtevo, da se
ugotovi vpliv izvajanja nujnih del na cilje ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih
vrednot. Z novelo naj bi med drugim tudi jasneje določili, da mora imeti vzpostavitev
nadomestnega habitata enake naravovarstvene značilnosti kot nadomeščeni habitat.

33

Dnevnik.si
Država: Slovenija

12.05.2020
Torek, 00:03

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042929100/mnenja/odprta-st...

1/3

Je minister Vizjak dosegel dno? Nižje se skoraj ne da
Oddaja Odmevi 6. maja 2020. Rosvita Pesek, ena najboljših voditeljic javnih soočenj
različno mislečih. Gosta: minister za okolje in prostor Andrej Vizjak in zastopnica
društva oziroma organizacije s statusom »naravovarstvenih organizacij« (NVO). Tema:
spremembe zakonodaje v postopkih gradbenih dovoljenj in pogojev delovanja NVO.
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Razprava, ki je bila korektno vodena, je razkrila intelektualni nivo sedanjega ministra za okolje, ki
se mu preveč korektna sogovornica ni bila pripravljena prilagoditi. Na zavajanje in laži ministra, ki
so svoje dno dosegli v izjavi, da »neka NVO z Dolenjskega, ki jo vodi saj veste koga mislim, to
dela tudi z namenom prejemanja nagrade, da od postopkov odstopi«, mu ni ustrezno odgovorila.
Takšno izjavo si upa dati oseba, ki je pustila svoje prstne odtise že v Sloveniji v najbolj znani
korupcijski zadevi TEŠ 6. In kot razlog za spremembo zakonodaje navede pritožbo NVO Rovo v
primeru gradbenega dovoljenja za odsek Gaberke. Insinuacija ministra, da Rovo ne more imeti
pravnega interesa, je pač ministrova »širina« poznavanja delovanja NVOjev. Če bi bila večja, bi
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vedel, da NVOji zastopajo splošne družbene interese na področju varovanja narave in okolja po
načelih pravne države.
Konkretno v tem primeru je Rovo med drugim zastopal stališča civilne družbe savinjske regije, ki
se bori proti uničujočim posegom v prostor v primeru gradnje avtocestne trase med Šentrupertom
in Velenjem in je zbrala v ta namen ne samo 200 podpisov. Gaberke pa prejudicirajo ravno to
traso, ki pomeni poleg okoljske škode v obliki onesnaženja okolja tudi izgubo več kot 100
hektarjev najboljše slovenske zemlje ter razselitev in uničenje preko 40 domov. In to v času, ko
celotna svetovna javnost opozarja na nepredvidljivo prehrambno situacijo in pomembnost
samooskrbe po epidemiji koronavirusa.
Pod predpostavko, da minister pozna vsebino nepravilnosti in vprašanj pri sprejemanju
gradbenega dovoljenja in so predmet v predlaganih sodnih postopkih, je stališče, ki ga zastopa,
lahko samo posledica zavedenosti s strani lobistov in prišepetovalcev, nesposobnosti ali pa to,
kar sam očita NVOjem, konkretno Rovu, to pa je korupcija vladajočih in njihovih podsistemov,
kot so Dars in podobni.
Vizjakova vladajoča stranka je pred volitvami 2018 javno zapisala, da bo, če bo v vladi, opravila
revizijo postopkov sprejemanja odločitev in v zelo kratkem času preučila sporne infrastrukturne
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projekte, konkretno DPN za traso F22. Sedaj pa poizkuša eliminirati vse, ki se upravičeno borijo
poti samopašnosti in vplivu lobijev. Vprašanje je, ali minister solira ali pa zastopa stališča celotne
vlade. Ali maske padajo?
Argument ministra Vizjaka, da pomeni zamik gradnje 3. razvoje osi zavoro okrevanju
gospodarstva, posebno gradbeništva kot nosilca ponovnega vzpona, je po epidemiji na majavih
nogah. Pozivam ekonomsko stroko, da nam ekonomsko neukim Slovencem obrazloži, kakšen
dolgo in kratkoročni pozitivni vpliv na slovenski proračun lahko ima gradnja 17 kilometrov
avtoceste po ceni preko 50 milijonov evrov za kilometer za prometno obremenitev cca 12.000
vozil na dan oziroma 13 kilometrov po ceni več kot 40 milijonov evrov za napihnjeno število
15.000 vozil na dan. Ob dejstvu, da se bo denar, ki ga sicer investitor Dars nima in bo zahteval
kredite z državnim poroštvom, prelil k izvajalcem v Turčijo ali drugam. Za primerjavo: do sedaj
najdražji kilometer avtoceste med Vranskim in Trojanami je bil cca 27 milijonov evrov. Ja, BDP bo
večji, a ne na račun večanja standarda Slovencev, ki se bomo morali še naprej spraševati, zakaj
imajo Avstrijci daleč višje plače, urejeno socialo in varstvo starejših in otrok, urejen javni promet
in… Odgovor je v odgovorni vladi, ki jo spremlja dobro organiziran javni servis z delujočim
sodnim sistemom, ki zna sankcionirati zlorabe, ki v Sloveniji vedno bolj cvetijo tudi in predvsem
zaradi vsakokratne oblasti.
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Skorajda enotno mnenje raznih analitikov na svetovni ravni je, da pokoronsko obdobje zahteva
popolnoma nove odločitve, kaj je za družbo najpomembneje. Zahteva revizijo dosedanjih politik.
Tudi od slovenske vlade pričakujemo ponovni premislek o celotni narodnogospodarski politiki in
razvojni strategiji na nacionalni ravni s poudarkom na infrastrukturi in kmetijstvu, brez prelaganja
preveč bremen, ne samo finančnih, na bodoče rodove. Zato pa potrebujemo pošteno in
sposobno vlado, več Rovov in manj Vizjakov.
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Martin Podgoršek
Šmartno ob Paki
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Odpuščanja v kar petini nemških podjetij
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Izbruh novega koronavirusa je v Nemčiji povzročil številna odpuščanja. Aprila je v povprečju
odpuščalo 18 odstotkov podjetij, je pokazala raziskava münchenskega inštituta za
gospodarske raziskave Ifo. Med večjimi zaposlovalci so najbolj množično odpuščala gostinska
podjetja, delo so izgubili tudi številni v avtomobilski industriji.

Aprila je nekatere delavce odpustilo 58 odstotkov restavracij in podjetij za catering, 50 odstotkov hotelov in 43 odstotkov
potovalnih agencij. V avtomobilski industriji je odpuščalo 39 odstotkov podjetij, so po navajanju STA sporočili iz Ifa.
Presežke delavcev je imelo tudi 57 odstotkov kadrovskih agencij, 48 odstotkov proizvajalcev obutve in izdelkov iz usnja, 30
odstotkov tiskarn in 29 odstotkov proizvajalcev kovinskih izdelkov.

Najbolj varna delovna mesta v farmaciji
Najbolj varna so po drugi strani za zdaj delovna mesta v farmacevtski industriji, nepremičninskih agencijah, gradbeništvu,
kemični industriji ter dejavnostih, povezanih s pravom in davčnim svetovanjem, še piše STA. Med nemškimi zveznimi
deželami je bilo odpuščanj največ v deželi Baden-Württemberg (22 odstotkov podjetij) in na Bavarskem (20 odstotkov),
najmanj pa v deželah Porenje - Pfalško in Posarje (v obeh 11 odstotkov podjetij).

Ponekod bodo spet uvedli karanteno
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Nemčijo je izbruh novega koronavirusa tako kot številne druge države močno prizadel. Nekatere lokalne oblasti so konec
preteklega tedna sporočile, da bodo ponovno uvedle karantenske ukrepe, ker so se spet pojavila žarišča izbruha koronavirusa.
Med drugim nameravajo kljub dovoljenju zvezne vlade zamakniti predvideno odprtje restavracij in podobnih lokalov,
prebivalstvo pa bodo pozvali, naj omeji svoje stike, še poroča STA.
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Več si lahko preberete tukaj.
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(Intervju) Mnogi so karanteno izkoristili za prehod na
informacijsko modeliranje zgradb
Čas branja: 6 min

0
11.05.2020 19:55

Z Matjažem Likebom, direktorjem podjetja PILON AEC, smo se
pogovarjali o tem, zakaj je pomembna uvedba BIM v projektiranje
zgradb in zakaj v Sloveniji na tem področju za razvitimi evropskimi
državami zaostajamo za desetletje
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BRANKO ŽNIDARŠIČ

»Prihranki, ki jih dosežemo z uporabo procesa BIM, lahko znašajo od štiri do 15 odstotkov
vrednosti investicije ali celo več.«
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Več iz teme:
BIM >

intervju >

Zbornica za arhitekturo... >

gradbeništvo >

Matjaž Likeb >

Evropska unija >

Stanovanjski sklad... >

Družba za razvoj... >

V zadnjih letih tudi slovenski projektanti pri načrtovanju objektov čedalje pogosteje
uporabljajo proces informacijskega modeliranja zgradb, ki ga v projektantski in
gradbeni stroki označujejo s kratico BIM (Building Information Modeling). Kot
pravi Matjaž Likeb, direktor podjetja PILON, ki prodaja tovrstne informacijske
rešitve, so številna podjetja karanteno zaradi epidemije COVID-19 izkoristila za
prehod na BIM in usvajanje novih znanj. Zato so imeli med karanteno celo več dela
kot ponavadi, kakšne bodo posledice gospodarske krize, pa se bo pokazalo šele v drugi
polovici leta.
V podjetju PILON so lani prihodke povečali za 28 odstotkov, povprečna letna rast v
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zadnjih treh letih pa je bila več kot 50-odstotna. Likeb posebej poudarja podatek, da
se v Sloveniji število uporabnikov programa ARCHICAD – gre za najbolje prodajani
produkt v njihovi ponudbi – zadnja leta tako rekoč vsako leto podvoji. »To je tudi v
primerjavi s sosednjimi državami zelo velika rast, še zlasti, ker se po velikosti
projektantskih podjetij težko primerjamo s tujino, kjer imajo večja gradbena podjetja
svojo projektivo, na desetine milijard letnih prihodkov in več tisoč licenc združljivih
programskih orodij BIM,« pravi sogovornik. Dodaja, da so večina njihovih strank
manjši ali srednje veliki arhitekturni biroji. Zadnje čase opažajo tudi veliko zanimanje
med – za slovenske razmere – večjimi biroji, ki poleg arhitekturnega načrtovanja
pokrivajo tudi druge stroke (integrated design office), in gradbenimi podjetji.
Kako poslujete med pandemijo COVID-19, posli še tečejo?
Med karanteno smo na svoje presenečenje imeli več dela kot pred njo, ker so mnogi ta
čas izkoristili, da so opravili prehod na BIM in usvajali nove kompetence. Ocenjujem,
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da so to modre odločitve, ki jim bodo omogočale večjo konkurenčnost v času po
epidemiji. Posledice upada gospodarske rasti pri poslovanju pa bomo zaznali
najverjetneje šele v drugi polovici leta.
Kaj je bil največji izziv?
Zaradi epidemije smo se bili prisiljeni organizirati tako, da smo lahko začeli izvajati
izobraževanja tudi na daljavo. Pripravljamo tudi že nadgradnjo izobraževanj, tako da
bomo lahko v kratkem ponudili najbolj prijazno in časovno prilagodljivo obliko
usvajanja novih kompetenc s področja BIM. S tem bomo mnogim olajšali prehod in
jim pomagali, da potrebna znanja usvojijo v čim krajšem času.
Kako uspešni smo v Sloveniji na področju izobraževanja o načrtovanju v
BIM?
S tem področjem se v Sloveniji ukvarjamo že več kot 30 let. V našem podjetju smo se
zadnja leta načrtno dodatno certificirali za izvajanje poglobljenih izobraževanj za
področje uporabe procesa BIM pri arhitekturnem načrtovanju. Tako smo pred časom
prvi v Sloveniji že izvedli tudi izobraževanje za BIM-koordinatorja, ki ga v tujini
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imenujejo BIM Manager.
Gre za enega izmed novih poklicev, ki jih doslej v gradbeništvu nismo
poznali. Kolikšne bodo po vaši oceni potrebe po teh kadrih?
BIM-koordinatorja načeloma potrebuje vsak BIM-projekt. Pri manjših projektih to
vlogo lahko izvaja eden od udeležencev projektne skupine, pri večjih projektih pa so
njegova vloga, poznavanje procesov in izkušnje odločilni za uspešno izpeljan projekt.
V Sloveniji je BIM-koordinatorjev le peščica, zato je že zdaj veliko pomanjkanje tega
kadra.
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»V Sloveniji nekateri investitorji uporabo BIM že
zahtevajo in bolj napredni projektanti ga tudi že
uporabljajo, čeprav zakonske regulative za to
področje še ni.«
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Torej je to nova niša za ponudnike tovrstnih izobraževanj?
Da. Je pa treba poudariti, da so potrebo po kadrih s kompetencami za BIM prepoznali
tudi obe gradbeni fakulteti in nekatere srednje gradbene šole. V Ljubljani,na primer,
na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo poteka mednarodni magistrski študij BIM
A+, kjer je na 50 razpisanih mest prispelo več kot 600 prijav z vsega sveta. To je po
mojem mnenju dovolj zgovoren kazalnik, da je informacijsko modeliranje zgradb
prihodnost gradbeništva.
Vi ste doslej izobraževali zlasti arhitekte, pri čemer ste sodelovali z
njihovo stanovsko zbornico. Kakšni so rezultati tega sodelovanja?
Pred dobrima dvema letoma je Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije na
pobudo svojih članov prvič organizirala finančno ugodnejši skupinski nakup
združljivih programov BIM za arhitekturno načrtovanje. Povabila je vse ponudnike
programske opreme, da predstavijo svoje rešitve ter pregledno in primerljivo
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predstavijo svojo ponudbo. Tako je zbornica pomagala svojim članom izvesti finančno
najugodnejši prehod na BIM.
Kako pa je z uporabo in poznavanjem BIM pri drugih strokah, na primer
pri inženirskem kadru?
Arhitekti so navadno prvi v procesu načrtovanja in tudi že danes med najbolj
številčnimi uporabniki BIM. Je pa pri načrtovanju v BIM zelo pomembno tudi
sodelovanje drugih inženirskih strok, vendar opažamo, da je to za številne še vedno
izziv.
Kako bo po vašem mnenju epidemija COVID-19 vplivala na nadaljnje
vlaganje v BIM? Po eni strani je digitalizacija nujna, po drugi pa bo veliko
podjetij verjetno v precej težkem finančnem položaju in si bodo to težko
privoščila.
Epidemijo vidim kot izziv in hkrati tudi kot priložnost za spremembo poslovnih in
strokovnih procesov. Prehod na BIM je neizogiben, saj so finančne prednosti za
investitorja tako očitne, da je to spoznala že EU, ki kmalu ne bo več financirala
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projektov, kjer BIM ne bo uporabljen. Tudi v Sloveniji imamo že nekaj večjih
projektov, kjer je bilo to potrjeno v praksi in prihranjenih več milijonov evrov. Sicer
pa je prehod na BIM za uporabnike precej večji časovni kot finančni izziv, ker morajo
usvojiti nove kompetence. Pri tem ni nepomembno, da je minister za infrastrukturo
med epidemijo večkrat izjavil, da bo država izvajala naložbe v gradbene projekte z
večjim zagonom kot doslej in tudi tako pomagala pri zagonu gradbenega sektorja in
gospodarstva na splošno.
Ali drži ocena, da pri uvajanju BIM za najrazvitejšimi državami
zaostajamo za več kot deset let?
Da, ta ocena je kar točna.
Kdaj in zakaj smo pridelali takšen zaostanek?
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Razlogov je več. Prvi in morda največji krivec je finančna kriza izpred dobrih desetih
let, ki se je pri nas časovno ujela z napakami pri lastninjenju po osamosvojitvi.
Slovenski gradbeni sektor je od vseh članic EU kriza prizadela najbolj in najdlje.
Izmed desetih največjih gradbenih podjetij v Sloveniji, ki so obvladovala tudi
načrtovanje, je preživelo samo eno. Ta podjetja tudi sicer niso bila najbolj
zainteresirana, da bi bilo njihovo poslovanje bolj transparentno do investitorjev.
Drugi pomembni razlog pa je relativna nezainteresiranost države, da bi karkoli
spremenila in sektor naredila bolj konkurenčen ter si tako znižala stroške.
V združenju siBIM ste pred tremi leti pripravili akcijski načrt uvedbe
digitalizacije grajenega okolja v Sloveniji. Vlada ga je obravnavala
dvakrat, tretje obravnave pa potem ni bilo. Kaj se zdaj dogaja s tem
načrtom?
To je za mnoge uganka. Nimam odgovora. Akcijski načrt naj bi bil že nekaj časa v
medresorskem usklajevanju predvsem zaradi vsebinskega nerazumevanja
odločevalcev. V upravnem odboru združenja siBIM se pravkar pripravlja še
dopolnjena različica na podlagi mnenj obeh stanovskih združenj, ki bo morda
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pospešila sprejetje.
V Evropski uniji naj bi projektiranje javnih objektov v BIM postalo
obvezno leta 2023. Lahko v Sloveniji glede na zdajšnji tempo še ujamemo
ta rok in kaj nas lahko doleti, če tega ne bomo storili?
V Sloveniji nekateri investitorji uporabo BIM že zahtevajo in bolj napredni projektanti
ga tudi že uporabljajo, čeprav zakonske regulative za to področje še ni. Stanovanjski
sklad RS, na primer, že zahteva BIM in sam predpisuje s tem povezane zahteve, ker
še ni standardov za posamezne faze projekta. Prav tako tudi nekatere državne
institucije, kot je DRI, že uporabljajo BIM pri nadzoru in načrtovanju
infrastrukturnih projektov. Zaradi pomanjkanja standardov in državne strategije pri
fazni vpeljavi načrtovanja v BIM za vse inženirske stroke bo prehod za mnoge, ki še
čakajo, bolj boleč in bo imel tudi negativne finančne posledice.
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Zakaj je pravzaprav uvedba BIM v projektiranje in gradnjo tako zelo
pomembna? Katere so glavne pridobitve uvedbe BIM?
Glavne so prednosti, ki izhajajo iz sodelovanja različnih strok na istem referenčnem
računalniškem modelu zgradbe. Ta poleg geometrijskih vključuje množico drugih
informacij, ki so pomembne za celoten proces načrtovanja in vse sodelujoče stroke,
kot so arhitekti, strojniki, statiki, energetiki in drugi. To omogoča lažjo izdelavo bolj
kakovostnega projekta z manjšim številom napak tako pri načrtovanju rokov kot
vrednosti. Napake lahko odkrijemo že med načrtovanjem, in ne šele na gradbišču. S
tem zmanjšamo številna dodatna dela ter izgube materiala in časa.
Kolikšni so lahko zaradi tega prihranki?
Ocene so različne. Prihranki lahko znašajo od štiri do 15 odstotkov vrednosti celotne
investicije ali celo več. Še precej večji prihranki pa so možni pri upravljanju
nepremičnine v celotnem času njene uporabe. Kot primer lahko navedem gradnjo
stavbe fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter fakultete za računalništvo in
informatiko v Ljubljani, ki je bila ena večjih investicij na področju visokih gradenj.
Projekt so načrtovali klasično, pred gradnjo pa so ga preverili še na način, ki ga
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

omogoča BIM. Samo pri preverjanju precej kompleksnih strojnih inštalacij so našli na
stotine neusklajenosti. Ker so jih lahko odpravili že med načrtovanjem, so prihranili
več milijonov evrov.
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Računalniška vizualizacija strojnih inštalacij iz
projekta gradnje kemijske fakultete v Ljubljani
Pri javnih razpisih s področja gradbeništva je veliko dvomov o njihovi
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transparentnosti. Bi se lahko z uvedbo BIM temu vsaj delno izognili?
Vsekakor je transparentnost ena izmed pomembnih prednosti uporabe procesa BIM.
Ta namreč med drugim omogoča zelo natančen izračun potrebnih količin vgrajenega
materiala.
Kateri so prvi pogoji za uspešno uvedbo BIM?
Eden od pomembnih elementov načrtovanja v BIM je izdelava in uporaba pametnih
parametričnih gradnikov, ki pomembno pospešijo proces načrtovanja. Poznamo jih
pod imenom BIM-knjižnice, ki jih lahko izdelamo tako za stavbno pohištvo kot za
elemente notranje opreme ali fasade ter za gradbene materiale z vsemi fizikalnimi
lastnostmi. Knjižnice so na eni strani pomembne za projektante, na drugi pa so tržna
priložnost za proizvajalce, ker se tako lažje vključijo v projekt. Omogočajo izdelavo
hitrih simulacij in bolj nazorne predstavitve naročniku z uporabo tehnologije
navidezne resničnosti. Lahko pa z njihovo pomočjo že v idejni fazi dobimo oceno
energetske učinkovitosti stavbe in s tem povezane stroške. Obstaja že ker nekaj
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slovenskih podjetij, ki so izdelala svoje BIM-knjižnice, ki so za uporabnike brezplačne
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in si jih lahko vsak prenese iz ustreznih spletnih portalov.
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OKOLJE

S čim je onesnažen kanal na Cesti v Gorice?
prav za sosežig, razen tistega, ki vsesnovi. Obe vrsti lahko

Na Cesti v Gorice v enem od kanalov že dlje časa stoji umaza-

na voda, ki nikamor

ne odteka.

V betonarni

buje nevarne

Betontrade očit-

skladiščijo,

ke, da vodo s cementom onesnažuje njihovo podjetje, zavračajo, enako kot domneve, da skladiščijo odpadke. Podjetje je

marca nenapovedano obiskala inšpekcija.

nazadnje

'

Dvajsetega

Cesti v Gorice deluje več podjetij,

ki

ukvarjajo z dejavnostmi, pove-

se

zanimi z gradbeništvom.

Med njimi

cionalnega

količine odpadkov skladišči.
pravi,

da odpadkov sploh ne skladi-

ščijo.

»Naša

ustrezala

Ljubljana

čino

naslovili

ponovno

vprašanja v zvezi z delovanjem betoMenijo

narne.

namreč,

da

Betontra-

de izpira tovornjake, s katerih naj bi
voda mimo kanalizacije
cementna
odtekala v jarek na zemljišču občine,
okoliške kanale in posledično v podtalnico,

»ni urejenega

tam

kajti

us-
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V Nemčiji najbolj odpuščajo gostinska podjetja, sledi avtomobilska
industrija
0

Deli na:

11. May 2020,
10:45

Facebook
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Twitter

Ker je Slovenija gospodarsko zelo močno navezana na Nemčijo, velja spremljati
razmere pri Nemcih, kjer so ukrepi zaradi koronavirusa povzročili številna
odpuščanja. .
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Med večjimi zaposlovalci so najbolj množično odpuščala gostinska podjetja, delo so izgubili tudi
številni v avtomobilski industriji (fotografija je simbolična).

Aprila je nekatere delavce odpustilo 58 odstotkov restavracij in podjetij za catering, 50 odstotkov
hotelov in 43 odstotkov potovalnih agencij. V avtomobilski industriji je odpuščalo 39 odstotkov
podjetij, so sporočili iz münchenskega inštituta za gospodarske raziskave Ifa. Presežke delavcev
je imelo tudi 57 odstotkov kadrovskih agencij, 48 odstotkov proizvajalcev obutve in izdelkov iz
usnja, 30 odstotkov tiskarn ter 29 odstotkov proizvajalcev kovinskih izdelkov.
Najbolj varna so po drugi strani za zdaj delovna mesta v farmacevtski industriji, nepremičninskih
agencijah, gradbeništvu, kemični industriji ter dejavnostih, povezanih s pravom in davčnim
svetovanjem.
Med nemškimi zveznimi deželami je bilo odpuščanj največ v deželi Baden-Württemberg (22
odstotkov podjetij) in na Bavarskem (20 odstotkov), najmanj pa v deželah Porenje-Pfalško in
Posarje (v obeh 11 odstotkov podjetij).
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SBC: Poleg najhuje prizadetega turizma težave tudi v
igralništvu, logistiki, avtoindustriji
Ugotovitve so posredovali Lahovnikovi skupini
T. K. B.| 11. maj 2020 ob 10:17
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zelo prizadet je tudi igralniški sektor ‒ s težavami se spopadajo tako izvozniki opreme za igralništvo kot tudi s…

Poleg turizma so zaradi epidemije novega koronavirusa po oceni Kluba slovenskih
podjetnikov (SBC) zelo prizadete tudi z njim povezane panoge, na primer igralništvo, sektor
zabave, pa tudi avtomobilska industrija in logistika.
Na področju turizma in gostinstva so sicer prizadeti turistične agencije, domača turistična podjetja,
korporativni in kongresni turizem, organizatorji in kreatorji prireditev ter proizvodni dobavitelji turizma,
so na podlagi rednih anket, ki jih izvajajo med svojimi člani, navedli v Klubu slovenskih podjetnikov SBC.
Ob tem ugotavljajo, da je zelo prizadet tudi igralniški sektor ‒ tako izvozniki opreme za igralništvo kot
tudi slovenske igralnice ‒, v sektorju zabave imajo največje težave v glasbeni produkciji, v avtomobilski
industriji so težave na področju razvojnih dobaviteljev, v logistiki pa pri transportu.
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V dejavnostih gradbeništvo, tehnična trgovina in industrija so opozorili na padec investicij. "Zdaj je čas za
odpravo birokratskih postopkov," so ocenili in dodali, da se padec investicij pričakuje za obdobje dveh let,
zato je po njihovem mnenju treba okrepiti javne investicije.
Ob tem pa so poudarili, da bo treba okrepiti tudi projekte za raziskave in razvoj. Država bi morala biti po
njihovem mnenju zelo pozorna še na investicijsko zelo aktivna podjetja v zadnjem letu in pol ali dveh
letih, ki so zaradi tržnega potenciala veliko investirala, zdaj pa so dvojno prizadeta.
"Te ugotovitve smo sproti posredovali vladnim predstavnikom in strokovni skupini pod vodstvom Mateja
Lahovnika, zato pričakujemo, da jih bodo pri nišnih in panožnih ukrepih v tretjem svežnju
vladnih protikoronskih ukrepov tudi upoštevali," so se sporočili iz SBC-ja.
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Zaradi pandemije odpuščala petina podjetij v Nemčiji, največ
v gostinstvu
Nekatere lokalne oblasti zaradi strahu pred širjenjem covida-19 znova uvajajo karanteno
K. Št.| 11. maj 2020 ob 10:17
München - MMC RTV SLO, STA

Foto: EPA

Raziskava münchenskega inštituta za gospodarske raziskave (Ifo) je pokazala, da je
epidemija covida-19 v Nemčiji povzročila številna odpuščanja. Aprila je v povprečju
odpuščalo 18 odstotkov podjetij, največ v gostinstvu in avtomobilski industriji.
Aprila je nekatere delavce odpustilo 58 odstotkov restavracij in podjetij za catering, 50 odstotkov
hotelov in 43 odstotkov potovalnih agencij. V avtomobilski industriji je odpuščalo 39 odstotkov podjetij,
so sporočili iz Ifa.
Presežke delavcev je imelo tudi 57 odstotkov kadrovskih agencij, 48 odstotkov proizvajalcev obutve in
izdelkov iz usnja, 30 odstotkov tiskarn ter 29 odstotkov proizvajalcev kovinskih izdelkov.
Najbolj varna so po drugi strani za zdaj delovna mesta v farmacevtski industriji, nepremičninskih
agencijah, gradbeništvu, kemični industriji ter dejavnostih, povezanih s pravom in davčnim svetovanjem.
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Odpuščanja odvisna od regij
Med nemškimi zveznimi deželami je bilo odpuščanj največ v deželi Baden-Württemberg (22 odstotkov
podjetij) in na Bavarskem (20 odstotkov), najmanj pa v deželah Porenje-Pfalško in Posarje (v obeh 11
odstotkov podjetij).
Ponovno uvajanje karantene
Nemčijo je izbruh novega koronavirusa tako kot mnoge druge države močno prizadel, okuženih je več
kot 170.000 ljudi, za boleznijo covid-19 pa je umrlo več kot 7.500 okuženih. Nekatere lokalne oblasti so
sporočile, da bodo znova uvedle karantenske ukrepe, saj so se spet pojavila žarišča izbruha koronavirusa.
Med drugim nameravajo kljub dovoljenju zvezne vlade zamakniti predvideno odprtje restavracij in
podobnih lokalov, prebivalstvo pa bodo pozvali, naj omeji svoje stike.
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#video Nevladniki zaradi predloga SNS pri zakonu o ohranjanju
narave pozivajo k protestu
Predlog dopolnila k predlogu novele zakona o ohranjanju narave, s katerim poslanci
SNS predlagajo zaostritev pogojev za sodelovanje nevladnih organizacij v postopkih, je
razburil nevladne okoljske organizacije. Člane odbora pozivajo, naj dopolnila ne
sprejmejo, in pozivajo k protestnemu shodu v torek pred DZ.
STA
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11. maj 2020 18:47
11. maj 2020 18:51
Predviden čas branja: 4 min

(Foto: Facebook/Balkan River Defence)

Poslanci SNS so k predlogu novele zakona o ohranjanju narave  ki bo v torek ob 14. uri na mizi
odbora DZ za okolje in prostor, po prvotnem predlogu vlade pa bi z njim v slovenski pravni red
pravilno prenesli evropsko direktivo o habitatih  vložili predlog dopolnila, s katerim predlagajo
zaostritev pogojev za sodelovanje nevladnih organizacij v javnem interesu v upravnih postopkih,
povezanih s tem zakonom. Predlagajo pogoje, kot jih je novelirani prvi protikoronski zakon že
določil v gradbenem zakonu.
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Po predlogu SNS bi lahko nevladna organizacija na področju ohranjanja narave pridobila status
nevladne organizacije v javnem interesu, med drugim če bi imela v tekočem in zadnjih dveh letih
vsaj 50 aktivnih članov, ves čas zaposlene najmanj tri osebe s polnim delovnim časom in sedmo
stopnjo izobrazbe ter najmanj 10.000 evrov premoženja v vsakem od teh treh let. To bi morala
dokazati z ustrezno dokumentacijo.
Predlog je razburil nevladnike. "Amandma skuša v zakon vriniti člene, ki bi odstranili vse ovire pri
izkoriščanju slovenske narave ... V igri je nekontroliran dostop do narave in naravnih virov," v
videu, objavljenem na družbenem omrežju facebook, opozarjajo v gibanju Balkan River Defence.
Zato pozivajo k "toči esporočil poslancem", naj glasujejo proti predlaganemu dopolnilu.

»Pokažimo, da poslancem gledamo pod prste«
BOMO PUSTILI, DA NAS OROPAJO NARAV…

ꞏ
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Balkan River Defence Follow

Ker pa po njihovi oceni esporočila najbrž ne bodo dovolj, menijo, da "je smelo, da se v torek ob
13.30 srečamo pred DZ, na Trgu republike, in z domiselnimi transparenti, pesmijo in rekreacijo
opozorimo na to, da je prihodnost slovenske narave in z njo nas v njihovih rokah". "Pokažimo
poslancem, da jim gledamo pod prste, saj bo glasovanje javno," so dodali.
V društvu Eko krog so poslance pozvali, naj predloga ne sprejmejo. Pri tem opozarjajo, da si v
Sloveniji v zadnjih letih vse velike investicije lastijo razni gospodarski lobiji, ki so jim naravni viri in
degradacija okolja zgolj sredstvo za večji dobiček. "Komisija za preprečevanje korupcije meni, da
je prisotnost nevladnih organizacij v postopkih pridobitve gradbenih dovoljenj pomemben
mehanizem zmanjšanja tveganj za korupcijo in doslednega uveljavljanja javnega interesa. Zato
so nevladne organizacije trn v peti lobijem," so zapisali v današnjem sporočilu.

»Okolje ne pripada desnim in ne pripada levim«
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"Okolje ne pripada desnim in ne pripada levim. Pitna voda, rodovitna prst, čist zrak, biotska
pestrost in zdravi ekosistemi nimajo predznaka, niti tistega za evro. Vlada je gospodarskim
lobijem pod krinko interventne antikoronske zakonodaje na široko odprla vrata, okoljskim
nevladnim organizacijam pa praktično onemogočila nadzor nad zakonitostjo postopkov in
okoljevarstveno sprejemljivostjo. To bi SNS in minister Vizjak zdaj zapisala še v zakon o
ohranjanju narave," so dodali v Eko krogu. "Zdaj torej ne gre več za kratkoročno pomoč
gospodarstvu, pač pa za načrtno in dolgoročno uničevanje narave in naravnih virov v Sloveniji,"
so prepričani.
V opozicijski stranki Levica medtem pravijo, da SNS opravlja "umazano delo" za vlado. "V
primeru, da predlog uspe, bo to pomenilo na stežaj odprta vrata za vsakršne okoljsko uničujoče
projekte: od akumulacijskih jezer na Muri in srednji Savi prek frackinga v Petišovcih do
uničevanja kmetijskih zemljišč z avtocestnimi kraki in novimi magnami, do vedno novih
nakupovalnih središč, do megalomanske 'prenove' Plečnikovega stadiona v Ljubljani," so v
stranki zapisali v današnji izjavi. Dodali so, da bo, če bo predlog sprejet, status delovanja v
javnem interesu na področju ohranjanja narave izgubilo več kot 90 odstotkov sedanjih imetnikov.
V Levici menijo, da ko gre za zaščito narave in okolja "pred nasiljem kapitala in samovoljo vlade
Janeza Janše", nihče ne sme ostati tiho. Zato podpirajo protest v torek ob 13.30 na Trgu
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

republike v Ljubljani in nasploh vsa prizadevanja za obrambo okolja pred uničevanjem pod
pretvezo izrednih razmer.
Vodja koalicijske poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je po današnjem vrhu koalicije sicer
povedal, da v koaliciji končne uskladitve glede dopolnila še ni.
Novela bi po predlogu vlade v zakon vnesla spremembe, povezane s prenosom evropske
direktive o habitatih. Slovenija je po opominu Evropske komisije oktobra 2017 zadovoljivo
pojasnila tri od šestih izpostavljenih zadev, za dokončno odpravo kršitve pa so nujno potrebne
predlagane spremembe zakona o ohranjanju narave, navaja vlada.
Predlagana novela naj bi ustrezneje opredelila izjeme pri uporabi zakona v primeru naravnih
nesreč ali ukrepov obrambe, vključno z opredelitvijo, kdaj ta stanja prenehajo, in z zahtevo, da se
ugotovi vpliv izvajanja nujnih del na cilje ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih
vrednot. Z novelo naj bi med drugim tudi jasneje določili, da mora imeti vzpostavitev
nadomestnega habitata enake naravovarstvene značilnosti kot nadomeščeni habitat.
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opatje

• Na dveh hektarjih zemljišča v vasi je

selo

- Kraška

predvidenih 17 novih gradbenih parcel

vas se polni

Mlade družine se selijo na kras
V kraški vasi Opatje selo, kjer so v zadnjih

je vsekakor pozitivno, saj

letih zgradili kar nekaj novih stanovanjskih

pomeni
govine,

hiš, bi se lahko število prebivalcev v
prihodnjih letih še povečalo. Občinski

Po

Alenka

ga

zajema pose

vasi v smeri

50.

letih pa približno

Število prebivalcev se

povečalo

vsaj

proti Kostanjevici na Krasu,

ocenjuje

levo od regionalne ceste,

Krajevne

skupnosti

so

zasebni lasti.
v

zadnjih

V

in

tem delu

letih

levo

pleksih

zgradili oziroma

gradijo kar nekaj
Leta

2002

prebivalcev.
da

se

koncu.

kom-

stanovanjskih

širi

novih

“Normalno

na začetku

15

ali

novih

načrt
pripravila na pobudo lastni-

je,

prebivalcev je

na

mlade

in

miru

družine, ki

meje

in

lepe

privlači
hitre

lo-

tudi

zraslo

bližina

hiš,

“Večanje števila prebivalcev

v

je

ceste.

fazi

v

v

mnenj

janja

prostora
vsa

ko

bomo

mnenja,

sledi

na

in

občinskem

razlaga Erik Lasič

občinske službe za
prostor.

pridobi-

nosilcev ure-

vanja

obravnava

priseljenci

jih verjetno poleg
kacije

zemljiš-

in je bil javno razgrnjen

ča

dobili

vsekakor pozitivno”

predvsem

je

pretežnega dela

“Zdaj

“Večanje števila

da so med

Mi-

marcu.

selo Mirjan Pahor.

Opaža,

Občina

ren-Kostanjevica

svetu,”

dveh, treh

letih je na koncu vasi
približno

še

ali dvostano-

Opatje

hiš.

je vas štela 352

V zadnjih

sveta

hiš.

vanjskih

ka

in

desno od glavne ceste v manjših

je

100,”

za

predsednik

je v
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dvajsetih

območje Ri-

letih v Opatjem selu zgradili
17 novih eno-

drobni prostorski načrt,
nahaja na koncu

za

bu vasi bi lahko v prihodnjih

Ožbot

Zemljišče, ki

OPPN

hektarja zemljišča na ro-

2,1

namreč predvideva 17 gradbenih parcel za
eno ali dvostanovanjske hiše.
*

dodaja

kidence oziroma za urejanje

hektarja zemljišča na robu vasi

2,1

...”

vrtca

Pahor.

podrobni prostorski načrt (OPPN) za

ureditev

to

tudi ohranjanje tr-

z

okolje

in

Občinski svet naj

bi

dokument

obravnaval

ko-

nec poletja.

“To je kar en večji zazidalni
projekt.

Komunalno

dodatno zemljišče

za

gradnjo

ob-

ta vložek pa se bo odbilo od

komunalnega
Upam,

da

prispevka.

zdajšnja kriza ne

bo prehuda

da bodo tam v

in

nekaj letih zrasle nove hiše.

bo

Območje

navezano

na

ki ga bo

na

krožišče,

novo

regionalni

cesti

uredila

država, občina bo poskrbela
za javno razsvetljavo

dovod.

in vo-

krožišča

zago-

tovo še ne bo, upamo,

da ga

bo

turo

Letos

direkcija

za

infrastruk-

gradila prihodnje leto,”

si obeta župan Mauricij
mar. Tudi

občinsko

Hu-

zemljiš-

če na koncu Opatjega sela v
smeri
desno

proti
od ceste,

Kostanjevici,
naj bi v ure-

dili za stanovanjsko gradnjo,
prostora naj bi bilo za pet ali
šest hiš.

Še

bo

urejal lastnik parcel,

močje

•

Miljan Pahor
predsednik KS Opatje Selo

“V zadnjih dveh, treh letih je na koncu
vasi zraslo približno 15 novih hiš, v
dvajsetih letih pa približno 50. Število
prebivalcev se je povečalo vsaj za

100.”
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intervju

Matjaž Likeb, direktor podjetja PILON

AEG,

otejtn, zakaj je

v Sloveniji na tem področji za razvitimi evropskimi

zgradb in zakaj

pomembna

uvedba BIM v projektiranje

<yžavami zaostajamo za

desetletje

izkoristili

za prehod
Mnogi so karanteno
na informacijsko modeliranje zgradb
□

BRANKO ŽNIDARŠIČ
branko.znidarsic@finance.si

V zadnjih letih tudi slovenski projektanti pri načrtovanju objektov čedalje pogosteje uporabljajo proces informacijskega modeliranja zgradb,

ki ga v projektantski in gradbeni
stroki označujejo s kratico BIM (Building Information
vi Matjaž Likeb,

LON,

ki

Kot pradirektor podjetja PIModeling).

prodaja tovrstne informacij-

ske rešitve, so

številna podjetja

ka-

ranteno zaradi epidemije COVID-19

izkoristila za prehod na BIM in usvajanje novih znanj. Zato so imeli med
karanteno

celo več dela kot ponava-

di, kakšne bodo posledice

gospodar-

ske krize, pa se bo pokazalo šele v
drugi polovici leta.
PILON so lani prihodke povečali za 28 odstotkov, povprečna letna rast v
zadnjih treh letih pa je bila več kot 50-odLikeb posebej poudarja podatek,

da se v Sloveniji število uporabnikov pro- gre za najbolje prodajani produkt v njihovi ponudbi - zadnja le-

grama ARCHICAD
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budo svojih članov prvič organizirala fi-

ti izobraževanja tudi na daljavo. Priprav-

nančno ugodnejši skupinski nakup zdru-

ljamo tudi že nadgradnjo izobraževanj, ta-

žljivih programov BIM za arhitekturno na-

ko da bomo lahko v kratkem ponudili najbolj prijazno in časovno prilagodljivo obli-

črtovanje. Povabila je vse ponudnike pro-

ko usvajanja novih kompetenc s področja
BIM. S tem bomo mnogim olajšali prehod

in jim pomagali, da potrebna znanja
jijo v čim krajšem času.
0

usvo-

ta tako rekoč vsako leto podvoji. »To je tudi v primerjavi s sosednjimi državami zelo velika rast, še zlasti, ker se po velikosti

projektantskih podjetij težko primerjamo
s tujino, kjer imajo večja gradbena podje-

dročju izobraževanja o načrtovanju v

S tem področjem se v Sloveniji ukvatjamo
že več kot 30 let. V našem podjetju smo se

inženirskem kadru?

zadnja leta načrtno dodatno certifidrali za

Arhitekti so navadno prvi v procesu načrtovanja in tudi že danes med najbolj številčni-

izvajanje poglobljenih izobraževanj za po-

mi uporabniki

dročje uporabe procesa BIM pri arhitekturnem načrtovanju. Tako smo pred časom

nujejo BIM Manager.

-

ve

vanja pokrivajo tudi druge stroke (integra-

ted design
BKako

oflice),

in gradbenimi podjetji.

poslujete

med pandemijo

COVID-19, posli še tečejo?

Med karanteno smo na svoje presenečenje
imeli več dela kot pred njo, ker so mnogi ta
čas izkoristili, da so opravili prehod na

BIM

in usvajali nove kompetence. Ocenjujem,
da so to modre odločitve, ki jim bodo omogočale večjo konkurenčnost v času po epi-

Kako bo po vašem mnenju epide-

0

Gre za enega izmed novih poklicev, ki

jih doslej v gradbeništvu nismo pozna-

vlaganje v BIM? Po eni strani je digitalizacija nujna, po drugi pa bo veli-

ti. Kolikšne bodo po vaši oceni potrebe

ko podjetij veijetno v precej težkem

po teh kadrih?

finančnem položaju in si bodo to težko privoščila.
Epidemijo vidim kot izziv in hkrati tudi

BIM-koordinatorja načeloma potrebuje

vsak BIM-projekt. Pri manjših projektih
to vlogo lahko izvaja eden od udeležencev
projektne skupine, pri večjih projektih pa

kot priložnost za spremembo poslovnih
in strokovnih procesov. Prehod na BIM je

in

neizogiben, saj so finančne prednosti za

so njegova vloga, poznavanje procesov

nje tega kadra.

za slovenske razmere

gih inženirskih strok, vendar opažamo, da
je to za številne še vedno izziv.
0

investitorja tako očitne, daje to spoznala

že EU, ki kmalu ne bo več financirala projektov, Iger BIM ne bo uporabljen. Tudi v
Sloveniji imamo že nekaj večjih projektov,

govornik. Dodaja, da so večina njihovih

-

BIM. Je pa pri načrtovanju v
zelo pomembno tudi sodelovanje dru-

mija COVID-19 vplivala na nadaljnje

peščica, zato je že zdaj veliko pomanjka-

čjimi biroji, ki poleg arhitekturnega načrto-

BIM

nje za BIM-koordinatoija, ki ga v tujini ime-

žljivih programskih orodij BIM,« pravi so-

nimanje med

0 Kako pa je z uporabo in poznavanjem
strokah, na primer pri

BIM pri drugih

letnih prihodkov in več tisoč licenc zdru-

za-

gala svojim članom izvesti finančno naju-

BIM?

tja svojo projektivo, na desetine milijard

ni biroji. Zadnje čase opažajo tudi veliko

vijo svojo ponudbo. Takojezbomicapoma-

godnejši prehod na BIM.

izkušnje odločilni za uspešno izpeljan projekt. V Sloveniji je BIM-koordinatoijev le

strank manjši ali srednje veliki arhitektur-

gramske opreme, da predstavijo svoje rešitve ter pregledno in primerljivo predsta-

Kako uspešni smo v Sloveniji na po-

prvi v Sloveniji že izvedli tudi izobraževa-

V podjetju

stotna.

ganizirati tako, da smo lahko začeli izvaja-

Iger je bilo to potrjeno v praksi in prihranje0 Torejje to nova

niša za ponudnike to-

nih več milijonov

evrov. Sicer pa je prehod

za uporabnike precej večji časovni

vrstnih izobraževanj?
Da. Je pa treba poudariti, da so potrebo po
kadrih s kompetencami za BIM prepoznali

kot finančni izziv, ker morajo usvojiti nove kompetence. Pri tem ni nepomembno,

tudi obe gradbeni fakulteti in nekatere sre-

daje minister za infrastrukturo med epi-

na

BIM

dnje gradbene šole. V Ljubljani, na primer,

demijo večkrat izjavil, da bo država izva-

na fakulteti za gradbeništvo

jala naložbe v gradbene projekte z večjim

in geodezijo

poteka mednarodni magistrski študij BIM

zagonom kot doslej in tudi tako pomagala

A+, kjer je na 50 razpisanih mest prispelo

pri zagonu gradbenega sektorja in gospo-

več kot 600 prijav z vsega sveta.

daje informacijsko modeliranje zgradb pri-

darstva na splošno.
0 Ali drži ocena, da pri uvajanju BIM
najrazvitejšimi državami zaostajamo

hodnost gradbeništva.

več kot deset let?

To je

po

mojem mnenju dovolj zgovoren kazalnik,

za
za

Da, ta ocena je kar točna.

demiji. Posledice upada gospodarske ras-

Vi ste doslej izobraževali zlasti arhitekte, pri čemer ste sodelovali z njiho-

ti pri poslovanju pa bomo zaznali najverjetneje šele v drugi polovici leta.

0 Kdaj

vo stanovsko zbornico. Kakšni so rezul-

ostanek?

tati tega sodelovanja?
Pred dobrima dvema letoma je Zbornica

vec je finančna kriza izpred dobrih dese-

za arhitekturo

tih let, ki seje pri nas časovno ujela z na-

0 Kaj je bil največji izziv?
Zaradi epidemije smo se bili prisiljeni

or-

0

in

prostor Slovenije na po-

in zakaj

smo pridelali takšen

za-

Razlogov je več. Prvi in morda največji kri-
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pakami pri lastninjenju po osamosvojitvi.
Slovenski gradbeni sektorje od vseh čla-

bljajo BIM pri nadzoru in načrtovanju in-

med načrtovanjem, so prihranili več mili-

frastrukturnih projektov. Zaradi pomanj-

jonov evrov.

nic EU kriza prizadela najbolj in najdlje. Izmed desetih največjih gradbenih podjetij

kanja standardov in državne strategije pri

v Sloveniji, ki so obvladovala tudi načrto-

vanje, je preživelo samo eno. Ta podjetja

fazni vpeljavi načrtovanja v BIM za vse inženirske stroke bo prehod za mnoge, ki še
čakajo, bolj boleč in bo imel tudi negativ-

tudi sicer niso bila najbolj zainteresirana,
da bi bilo njihovo poslovanje bolj transpa-

ne finančne posledice.

Ihri javnih razpisih

temu vsaj delno izognili?

Q

projektiranje in gradnjo tako zelo po-

države, dabi karkoli spremenila in sektor
naredila bolj konkurenčen ter si tako zni-

membna? Katere so glavne pridobitve
uvedbe BIM?

žala stroške.

Glavne so prednosti, ki izhajajo iz sodelovanja različnih strok na istem referenčnem

G

računalniškem modelu zgradbe.

bo

ti pripravili akcijski načrt uvedbe digi-

Zakaj je pravzaprav uvedba BIM v

Vsekakor je transparentnost ena izmed pomembnih prednosti uporabe procesa BIM.

rentno do investitorjev. Drugi pomembni

združenju siBIM ste pred tremi le-

Ta poleg

geometrijskih vključuje množico drugih in-

talizacije grajenega okolja v Sloveniji.

formacij, ki so pomembne za celoten pro-

Vlada gaje obravnavala dvakrat, tretje
obravnave pa potem ni bilo. Kgj se zdaj

ces načrtovanja

dogaja s tem načrtom?

ki in drugi.

in vse sodelujoče stroke,
kot so arhitekti, strojniki, statiki, energetiTo omogoča lažjo

izdelavo bolj

mnoge uganka. Nimam odgovo-

kakovostnega projekta z manjšim številom

ra. Akcijski načrt naj bi bil že nekaj časa

napak tako pri načrtovanju rokov kot vred-

v medresorskem usklajevanju predvsem

nosti. Napake lahko odkrijemo že med načrtovanjem, in ne šele na gradbišču. S tem

To je za

zaradi vsebinskega nerazumevanja odločevalcev. V upravnem odboru združenja
siBIM se pravkar pripravlja še dopolnjena

zmanjšamo številna dodatna dela ter izgu-

be materiala in časa.

Q V Evropski uniji naj bi projektiranje
zno leta 2023. Lahko v Sloveniji glede

zdajšnji

tempo še ujamemo ta rok

nega materiala.
Kateri so prvi pogoji za uspešno uvedBIM?

Eden od pomembnih elementov načrtovanja v BIM je izdelava in uporaba pametnih
parametričnih gradnikov, ki pomembno
pospešijo proces načrtovanja.

Poznamo

jih pod imenom BIM-knjižnice, kijih lah-

ko izdelamo tako za stavbno pohištvo kot
za elemente notranje opreme ali fasade ter
za gradbene materiale z vsemi fizikalnimi

lastnostmi. Knjižnice so na eni strani pomembne za projektante, na drugi pa so trlažje vključijo v projekt. Omogočajo izdela-

Q Kolikšni so

lahko zaradi tega pri-

hranki?
javnih objektov v BIM postalo obve-

Ta namreč med drugim omogoča zelo natančen izračun potrebnih količin vgraje-

žna priložnost za proizvajalce, ker se tako

različica na podlagi mnenj obeh stanovskih
združenj, ki bo morda pospešila sprejetje.

s področja gradbe-

sparentnosti. Bi se lahko z uvedbo BIM

razlog pa je relativna nezainteresiranost

O V

vo hitrih simulacij

in bolj

nazorne predsta-

vitve naročniku z uporabo tehnologije na-

različne. Prihranki lahko znašajo
od štiri do 15 odstotkov vrednosti celotni
investicije ali celo več. Še precej večji priOcene so

videzne resničnosti. Lahko pa z njihovo pomočjo že v idejni fazi dobimo oceno energetske učinkovitosti stavbe in s tem povezane stroške. Obstaja že ker nekaj sloven-

doleti, če tega ne bo-

mo storili?

hranki pa so možni pri upravljanju nepremičnine v celotnem času njene uporabe.
Kot primer lahko navedem gradnjo stavbe

V Sloveniji nekateri investitoiji uporabo
BIM že zahtevajo in bolj napredni projek-

fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
ter fakultete za računalništvo in informati-

tanti ga tudi že uporabljajo, čeprav zakonske regulative za to področje še ni. Sta-

ko v Ljubljani, kije bila ena večjih investicij na področju visokih gradenj. Projekt so

ninodildjlitMaMi

novanjski sklad RS,

načrtovali klasično, pred gradnjo pa so ga
preverili še na način, ki ga omogoča BIM.

n

na

in kaj
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državne institucije, kot je DRI, že upora-

Samo pri preverjanju precej kompleksnih
strojnih inštalacij

so našli
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skih podjetij, ki so izdelala svoje BIM-knjižnice,
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so za uporabnike brezplačne
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(SPREMLJAMO) DZ potrdil rast
izdatkov države za spopad s
posledicami epidemije
Robert Balen

Dom starejših občanov v Metliki

Slovenija

Danes se po osmih tednih potniki lahko zopet peljejo z vlaki in avtobusi,
dovoljeno pa je tudi obratovanje žičniških naprav za prevoz oseb. Vrtci
se odpirajo 18. maja: Starši, ki ne bodo otrok pripeljali v vrtec, bodo do
konca maja oproščeni plačila.
17.00
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DZ potrdil rast izdatkov države za spopad s posledicami epidemije
DZ je potrdil spremembe odloka o okviru za pripravo proračunov javnih blagajn, s katerimi se z
namenom blažitve posledic epidemije novega koronavirusa izdatki države zvišujejo za več kot dve
milijardi evrov. Ta denar se bo namenil za socialno varnost in gospodarstvo, je dejal finančni
minister Andrej Šircelj.
Veljavni odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od leta 2020 do leta 2022
za letos predvideva javnofinančni presežek v višini enega odstotka bruto domačega proizvoda
(BDP). Danes pa so poslanci s 50 glasovi za in petimi proti potrdili spremembe dokumenta v delu, ki
se nanaša na leto 2020. S tem se bo poraba lahko zvišala.
16.15

Zobozdravstvene ambulante v zdravstvenih domovih povečini še samevajo
Večina zobozdravstvenih ambulant v zdravstvenih domovih po državi danes še ni začela z delom,
čeprav je od sobote pod posebnimi pogoji znova dovoljeno izvajanje zobozdravstvenih storitev.
Večinoma imajo težave z organizacijo in z zalogami zaščitne opreme, vrata naj bi odprli v tednu dni.
Nekateri koncesionarji medtem že delajo.
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Fotografija je simbolična.

15.00

Amcham: Podjetja pričakujejo 15-odstotni padec prihodkov, šestodstotno
zmanjšanje delovne sile
Podjetja v Sloveniji letos v povprečju pričakujejo 15-odstotni padec prihodkov, šestodstotno
zmanjšanje delovne sile in 13-odstotno znižanje investicij, je pokazala raziskava zbornice Amcham
Slovenija. Največji negativni vpliv beležijo podjetja v avtomobilskem in industrijskem sektorju, v
storitvah ter v medijih in izobraževanju.
Medtem ko največji negativni vpliv beležijo podjetja v avtomobilskem, transportnem in industrijskem
sektorju, sektorju strokovnih in poslovnih storitev ter v sektorju medijev in izobraževanja, pa
nasproten trend doživljajo predvsem podjetja v sektorjih kemije in zdravstva, so danes sporočili iz
ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji, potem ko so izvedli raziskavo med svojimi člani.
13:55

V metliškem domu starejših danes prvi obisk svojcev
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Robert Balen

V Domu starejših občanov Metlika, ki je bil med epidemijo novega koronavirusa med najbolj
prizadetimi tovrstnimi ustanovami v državi, so danes omogočili vnovične obiske svojcev. Danes so
dobili le en obisk. Obiski so sicer možni pred stavbo doma starejših, ob slabem vremenu pa jih bodo
omogočili skozi okno v sprejemnici. Obiski od ponedeljka do petka so možni le ob predhodni najavi
socialnemu delavcu ali ob elektronski najavi.
Stanovalci, katerih brisi so bili pozitivni, za zdaj ne morejo sprejemati obiskov.
K posameznemu stanovalcu lahko prideta največ dva zdrava obiskovalca. Nositi morata zaščitno
masko, zadnjih 14 dni pa nista smela biti v stiku z okuženim. Pri obiskovalcih ob obisku preverijo
telesno temperaturo, podpisati morajo tudi izjavo o izpolnjevanju varnostnih pogojev. Obisk lahko
traja največ 20 minut in ob upoštevanju ustrezne razdalje. Hrano in druge stvari je stanovalcem
dovoljeno prinesti le v zaprti izvirni embalaži, stanovalci pa bodo prineseno dobili po treh dneh
hranjenja.
12:34

V enem mesecu 22.230 vlog za odlog plačila bančnih posojil
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Banke so do konca maja oziroma v enem mesecu veljave protikriznega zakona prejele 22.230 vlog
kreditojemalcev za odlog plačila, kar predstavlja 3,3 odstotka vseh kreditov. Skupen znesek
odloženih plačil znaša 267,2 milijona evrov. Številčno največji del vlog ali 15.599 predstavlja
prebivalstvo za odlog obveznosti v višini 33,1 milijona evrov. Kot so sporočili iz Banke Slovenije in
ministrstva za finance, delež kreditov gospodarstvu, za katere so podjetja zaprosila za odlog, znaša
5,1 odstotka, delež kreditov gospodinjstvom, za katere so zaprosila za odlog, pa 2,9 odstotka.

Podjetja so vložila 6628 vlog v skupni vrednosti odloženih plačil 234 milijonov evrov. Od
tega so mikro podjetja in samostojni podjetniki vložili 3454 vlog v vrednosti 41,8 milijona
evrov, mala in srednja podjetja 3020 vlog v vrednosti 114,6 milijona evrov, velika pa 154
vlog v vrednosti 77,6 milijona evrov.

Protikrizni zakon zaradi novega koronavirusa omogoča prebivalcem in podjetjem uveljavitev odloga
plačila do konca letošnjega leta. "Gibanje vlog v prihajajočih mesecih bo po naših pričakovanjih
odvisno predvsem od časa in intenzivnosti ponovnega zagona gospodarstva, kot ga bo omogočale
razmere, povezane s koronavirusom," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.
11:08
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Vrtci se odpirajo 18. maja, deveti razredi v šole 25. maja
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Damir Orehovec

Državni sekretar ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec je na novinarski
konferenci povedal: "Začrtali smo smernice odpiranja vzgojno-izobraževalnih zavodov. Zavedamo
se, da bo to od zaposlenih zahtevalo veliko znanja in organizacijskih spretnosti, a prepričan sem, da
bodo naredili vse, kar bo v dobrobit otrok in mladostnikov. Zavedamo se, da ne bo lahko." Starše
ministrstvo prosi, da naj v vrtec pripeljajo v začetni fazi samo tiste otroke, za katere ne morejo
zagotoviti varstva doma. "Starši, ki otrok ne bodo vključili v vrtec, bodo do konca maja oproščenih
vseh plačil," je dodal Orehovec.
Vlada Republike Slovenije

@vladaRS · 6h

Replying to @vladaRS

DS @MIZS_RS Damir Orehovec: Posamezne učence od 4. do 8.
razreda OŠ, ki so neocenjeni ali negativno ocenjeni oziroma imajo
težave z izobraževanjem na daljavo, bo lahko šola od 25. maja
povabila v šolo in z njimi izvajala dopolnilni pouk ter druge oblike
pomoči.

Vlada Republike Slovenije

65

Vecerkoroska.com
Država: Slovenija

11.05.2020
Ponedeljek, 13:08

Kazalo

https://www.vecerkoroska.com/spremljamo-v-slovenij...

6 / 18

@vladaRS

DS @MIZS_RS Damir Orehovec: Pouk instrumentov in petja, ki
se v glasbenih šolah izvaja individualno, se bo od 18. maja dalje
izvajal v prostorih šole, medtem ko bo pouk predmetov, ki se
izvajajo skupinsko še naprej potekal v obliki izobraževanja na
daljavo.
6 11:11 AM - May 11, 2020
See Vlada Republike Slovenije's other Tweets
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Za osnovne in glasbene šole je za 1. vzgojno-izobraževalno obdobje predviden datum začetka 18.
maj v manjših skupinah do 15 otrok. Za devete razrede je predviden povratek v šole 25. maja, za
učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo izobraževaje na daljavo. "Posamezne učence od
4. do 8. razreda OŠ, ki so neocenjeni ali negativno ocenjeni oziroma imajo težave z izobraževanjem
na daljavo, bo lahko šola od 25. maja povabila v šolo in z njimi izvajala dopolnilni pouk ter druge
oblike pomoči," je pojasnil Orehovec.

Andrej Petelinšek
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Odprtje vrtcev in šol ima jasne koristi za razvoj, izobraževanje in duševno zdravje otrok, vendar
obstajajo tveganja za širjenje bolezni covid-19. Da bi ta tveganja kar najbolj zmanjšali, so na NIJZ
pripravili higienska priporočila. Polonca Truden Dobrin z NIJZ tako poziva, naj v vrtce naj vstopajo
samo otroci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni najavi in naj upoštevajo vse potrebne
ukrepe (nošenje maske, higiena rok, kašlja …). "Zavedamo se, da zaradi razvojnih zakonitosti in
specifike dela z otroki vzgojitelji in otroci ne morejo izvajati vseh možnih ukrepov. Zato smo jih
prilagodili in dodali druge ukrepe, ki preprečujejo okužbo in so izvedljivi v vrtcu," je povedala. V vrtec
naj prihajajo le zdravi otroci in zaposleni. Praktično najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da
akutno bolni ostanejo doma, je izpostavila.
Večja kot je razdalja med učenci, manjša je možnost prenosa virusa iz učenca na učenca.
"Zavarovati želimo otroke in zaposlene, pri katerih je večje tveganje za neugoden potek bolezni in
zaplete bolezni covid-19. Pri določenih bolezenskih stanjih odsvetujemo, da bi se otrok vrnil v vrtec
oziroma v šolo," je dodala Truden Dobrinova. V času, ko imamo ugodno epidemiološko situacijo, je
smiselno postopno in delno odpiranje vrtcev in šol, kar bo omogočilo izvajanje varstva in
izobraževanja otrok ter staršem zagotovilo več časa za delo. Zaposlenim v vrtcih, osnovnih in
srednjih šolah ter dijaških domovih priporočajo uporabo zaščitnih mask. To je še posebej pomembno
ob srečevanju s sodelavci in starši otrok, pojasnjuje NIJZ. Priporočajo, da se na šolah iz razredov
oblikujejo manjše učne skupine. "Manjša kot je skupina učencev, manjše kot je število oseb na
površino učilnice, večja kot je razdalja med učenci, manjša je možnost prenosa virusa," je zaključila
Truden Dobrinova.
Vlada Republike Slovenije

@vladaRS · 5h
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Replying to @vladaRS

prim. dr. Polonca Truden Dobrin @NIJZ_pr: Vzgojna skupina naj
nima stikov z otroki, starši ali vzgojitelji iz drugih vzgojnih skupin.
Izogibati se je treba vstopanju drugih oseb (npr. zaradi čiščenja,
popravljanje in dostave hrane v prostor), dokler so otroci v prostoru.

Vlada Republike Slovenije
@vladaRS

prim. dr. Polonca Truden Dobrin @NIJZ_pr: Otroci naj ne
prinašajo igrač in knjig od doma. Igrače (»ninice«, dude) in
podobno je treba shraniti za posameznega otroka za čas med
spanjem.
4 11:31 AM - May 11, 2020
See Vlada Republike Slovenije's other Tweets
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Sašo Bizjak
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Fotografija je simbolična.

10:50

Trije novi pozitivno testirani, v nedeljo ni umrla nobena obolela oseba
V nedeljo so opravili 537 testov na okužbo z novim koronavirusom, potrdili so tri okužbe. Skupaj so
tako doslej v Sloveniji potrdili 1460 okužb s tem virusom. V nedeljo ni umrl noben bolnik s covidom19. Skupno testiranih ljudi je 63.365. V bolnišnicah se je v nedeljo zdravilo 42 bolnikov s covidom19, od tega deset na oddelkih za intenzivno terapijo. Iz bolnišnične oskrbe v nedeljo niso odpustili
nobenega bolnika s covidom-19. Skupno sta za posledicami covida-19 pri nas umrli 102 osebi.
Vlada Republike Slovenije
@vladaRS

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 10. 5. 2020
(00:00-24:00):
- Št. testiranj: 537
- Št. pozitivnih: 3
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- Št. hospitaliziranih: 42
- Št. oseb na intenzivni negi: 10
- Dnevno | skupno št. odpuščenih iz bolnišnice: 0 | 256
- Število umrlih: 0

21 10:45 AM - May 11, 2020
21 people are talking about this

Jelko Kacin – govorec Vlade RS za Covid19
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@GovorecCOVID19

Za nami sta 2 mesca odkar je bila razglašena epidemija
#COVID19. Epidemijo smo uspešno zajezili, nismo pa je še
premagali. Življenje se počasi vrača v normalne tirnice. V novo
normalnost, kjer so nošenje mask, razkuževanje rok in
ohranjanje socialne distance del našega vsakdana.
39 11:01 AM - May 11, 2020
See Jelko Kacin – govorec Vlade RS za Covid19's other Tweets

69

Vecerkoroska.com

11.05.2020
Ponedeljek, 13:08

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.vecerkoroska.com/spremljamo-v-slovenij...

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

Andrej Petelinšek

10 / 18

Fotografija je simbolična.

10:22

Koronavirus poleg turizma močno prizadel tudi nekatere druge panoge
V Klubu slovenskih podjetnikov SBC so na podlagi rednih anket, ki jih izvajajo med svojimi člani,
opozorili, da so zaradi novega koronavirusa ob turizmu zelo prizadete tudi panoge, ki so povezane s
turizmom, in še nekatere druge. Med temi so izpostavili igralništvo, sektor zabave, avtomobilsko
industrijo in logistiko. "Te ugotovitve smo sproti posredovali vladnim predstavnikom in strokovni
skupini pod vodstvom Mateja Lahovnika, zato pričakujemo, da jih bodo pri nišnih in panožnih
ukrepih v tretjem svežnju vladnih protikoronskih ukrepov tudi upoštevali," so spočili iz SBC.
V dejavnostih gradbeništvo, tehnična trgovina in industrija so opozorili na padec investicij. "Zdaj je
čas za odpravo birokratskih postopkov," so ocenili. Padec investicij se pričakuje za obdobje dveh let.
Zato je po njihovem treba okrepiti javne investicije. Ob tem pa so poudarili, da bo treba okrepiti tudi
projekte za raziskave in razvoj. Država bi morala biti po njihovem mnenju zelo pozorna še na
investicijsko zelo aktivna podjetja v zadnjem letu in pol ali dveh letih, ki so zaradi tržnega potenciala
veliko investirala, sedaj pa so dvojno prizadeta.
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Med tistimi, ki jih je pandemija koronavirusa zaradi izpada prihodka od oglaševanja zelo prizadela,
so tudi mediji. Več -> TUKAJ.
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7:10

Miha Dajčman

V Sloveniji ponovno stekel javni potniški promet
V Sloveniji bo danes ponovno stekel javni potniški promet, ki je zaradi obvladovanja epidemije
novega koronavirusa obstal 16. marca. Ob vnovičnem zagonu pa bodo morali potniki spoštovati več
zaščitnih ukrepov, med drugim bodo morali ob vstopu v vozilo razkužiti roke, med vožnjo pa nositi
zaščitno masko. Priporočena razdalja med voznikom in potniki, kot tudi med potniki samimi, je 1,5
metra.
Miha Dajcman
@mihadajcman
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Ponovni zagon javnega prometa. Preverjamo, kako deluje.
Najprej smo se odpravili na avtobus, ki povezuje Maribor z
obmestnimi občinami. Prazen je. Na sprednjih vhodnih vratih
napis, da se vstopa in izstopa skozi zadnja vrata. Razkužilo pri
vhodu, do šoferja prehoda ni.
Več @vecer

4 8:16 AM - May 11, 2020
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See Miha Dajcman's other Tweets

Ko bo vozilo prispelo na cilj in bodo potniki izstopili, ga bo treba prezračiti, pred novo vožnjo pa tudi
razkužiti vse površine, s katerimi bi bili lahko potniki v stiku. Dokler ne bodo nameščene zaščitne
pregrade z odprtino za prodajo vozovnic, teh na avtobusih ne bo mogoče kupiti, bo pa nakup možen
na nekaterih postajah.
Miha Dajcman
@mihadajcman

Glavna avtobusna postaja v Mariboru sameva. Potnike, ki
čakajo na prevoz, preštejemo na prste ene roke, več je
voznikov, med njimi vlada dobra volja.
Kakšna so pravila pri uporabi javnega prevoza?
vecer.com/jutri-spet-v-p… @vecer
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4 8:26 AM - May 11, 2020
See Miha Dajcman's other Tweets

Naš novinar Miha Dajčman je preveril, kako deluje ponovni zagon potniškega prometa. Najprej se
je odpravil na avtobus, ki povezuje Maribor z obmestnimi občinami. Bil je prazen. Na sprednjih
vhodnih vratih je bil napis, da se vstopa in izstopa skozi zadnja vrata. Razkužilo je bilo pri vhodu, do
šoferja prehoda ni bilo. Glavna avtobusna postaja v Mariboru je zjutraj samevala. Potnike, ki so
čakali na prevoz, je bilo mogoče preštejeti na prste ene roke, je zapisal. Več je bilo voznikov, med
njimi je vladala dobra volja. Tudi na avtobuse Marproma se ne vstopa pri sprednjih vratih. Potnik
sam vnovči karto, z gotovino se ne plačuje, potrebna je vozovnica. Kakšna naj bo razdalja med
potniki, je jasno prikazano. Na avtubus gre le kakšnih 10 potnikov.
Miha Dajcman

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

@mihadajcman

Tudi na avtobuse Marprom se ne vstopi pri sprednjih vratih. Pri
vstopu razkužilo, nato potnik sam unovči karto (z gotovino se ne
plačuje, potrebna je vozovnica). Kakšna naj bo razdalja med
potniki, je jasno prikazano. Na avtubus gre le kakšnih 10
potnikov. @vecer

6 8:30 AM - May 11, 2020
See Miha Dajcman's other Tweets
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Odprtje dodatnih prog Bike parka je načrtovano v petek, 15. maja. Več o letošnjih novostih, ki jih bo
obiskovalcem ponudili v Bike Park Pohorje Maribor, bodo v Marpromu predstavili v naslednjih dneh.
Gondola obratuje vsako polno uro med 7h in 22h. Kupcem mesečnih (marec) vozovnic za gondolo,
polletnih in letnih bodo veljavnost teh podaljšali. Imetniki se bodo morali oglasiti na blagajni pod
Pohorjem.
Miha Dajcman
@mihadajcman

Od danes deluje
krožna kabinska žičnica v MB, odprta je
tudi proga Red line v Bike parku (na dveh progah opravljajo
vzdrž. dela).
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Pravila:
Dve osebi na kabino ali več, če so uporabniki člani istega
gospodinjstva. Obvezne zaščitne maske, razdalja 1,5m in
razkuževanje.@vecer

12 9:20 AM - May 11, 2020
See Miha Dajcman's other Tweets
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Mojstri so pomembni
Mojstri pa

v

okviru

slovenskega poklicnega in strokovnega izobraževanja predstavljajo tudi pomembno skupino. So

vrhunski strokovnjaki na svojih strokovnih področjih, podkovani s praktičnimi

in strokovno-teoretičnimi

znanji,

obenem pa so usposobljeni za samostojno vodenje podjetja in so v večini primerov tudi delodajalci. Prispevajo tudi
pomemben del v mozaiku poklicnega izobraževanja, saj svoja znanja kot mentorji prenašajo na sodelavce in dijake pri
praktičnem usposabljanju z delom.
Pridobljen mojstrski naziv pomeni odlično priložnost za večjo zaposljivost v izbranem poklicu, za podjetje pa
konkurenčno prednost v dejavnosti, saj blagovna znamka »Mojster«, ki jo lahko uporabljajo mojstri, dodatno
poudari odličnost njihovih izdelkov ali storitev.

Stroške šolnine si lahko povrnete
Ob

zaključku šolanja se lahko tudi mojstri prijavijo na aktualni Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig
ravni in si povrnejo do 2500 evrov stroškov za srednješolsko izobraževanje. Več informacij o razpisu in

izobrazbene

pogojih za sofinanciranje šolnin je dostopnih na spletni strani: www.srips-rs.si/dir.
Več o mojstrskih izpitih najdete na spletni strani www.ozs.si (Javna pooblastila-Izobraževanja-Mojstrski izpiti), za

dodatne informacije

pa

lahko pokličete tudi

Suzano

Kljun na telefon: 01 58 305 74.
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o

4

urejanju

dopolnitvah Zakona

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah
o varstvu

4

in

prostora

Predlog Zakona

4 Predlog

Zakona

okolja

Uredbe

o

davku na motorna

o

spremembi

Uredbe

vozila

o razvrščanju

objektov
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Študentov več kot v prejšnjem študijskem letu. To se ni
zgodilo že 10 let.

V Sloveniji je število študentov zadnjih devet let vztrajno padalo, v povprečju za več kot 4320 na študijsko leto. V
lanskem študijskem letu je bilo študentov 75.991, kar je skoraj 39.000 manj kot pred desetimi leti. V tekočem
študijskem letu pa je študentov spet več kot prejšnje leto. Število študentov je najopazneje zraslo med doktorskimi
študenti (7 odstotkov) in študenti visokošolskega strokovnega izobraževanja (za 3,2 odstotka), kažejo podatki

republiškega statističnega urada (Surs)
.
V višje strokovno izobraževanje se je v tem študijskem letu vpisalo 10.662 študentov, kar predstavlja 14 odstotkov
vseh študentov.
V visokošolske študijske programe je bilo vpisanih 66.066 študentov; skoraj dve tretjini (63,5 odstotka) v
programe 1. stopnje (19.696 v strokovne in 22.237 v univerzitetne programe). V magistrske študijske programe jih
je bilo vpisanih 31,5 odstotka oz. 4368 v enovite in 16.459 v magistrske programe po končani 1. stopnji. Doktorski
študenti pa predstavljajo pet odstotkov vseh visokošolskih študentov.

Novincev oz. brucev je več

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

Kljub hitremu upadu števila študentov v zadnjem desetletju pa število novincev v visokošolskem izobraževanju v
istem obdobju ni bistveno upadlo. V prvi letnik se je tako prvič vpisalo 14.988 študentov, kar je približno 2,4
odstotka več kot v prejšnjem študijskem letu (14.618).
Za visokošolski strokovni študij se je v tem študijskem letu odločilo 6673 novincev. Večina (79 odstotkov) jih je
imela srednjo strokovno izobrazbo. Univerzitetni ali enovit magistrski študij pa je izbralo 8315 novih študentov,
večina (84 odstotkov) s predhodno doseženo srednjo splošno izobrazbo. Večina novincev (62 odstotkov) je bilo
starih 19 let, desetina pa starejših od 22 let, 370 med njimi je imelo 30 let ali več.

Kateri programi so bolj oz. manj obiskani?
Največ študentov je bilo vpisanih v programe tehnika, proizvodna tehnologija in gradbeništvo (18,6 odstotka),
poslovne in upravne vede, pravo (18,5 odstotka) ter zdravstvo in socialna varnost (13,5 odstotka). Najmanj
študentov študira kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (2,9 odstotka) ter informacijske in
komunikacijske tehnologije (5,6 odstotka).
Med vsemi študenti je več žensk (57,3 odstotka). Te številčno prevladujejo na večini področij izobraževanja. Še
posebej “ženski” področji sta področje izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, kjer je žensk med
študenti skoraj 88 odstotkov, in področje zdravstvo in socialna varnost, kjer je študentk 77 odstotkov. Moški pa so
v večini na dveh področjih: informacijske in komunikacijske tehnologije (83 odstotkov) in pa tehnika, proizvodne
tehnologije in gradbeništvo (74 odstotkov), navajajo na Sursu.

Povprečni študent je star skoraj 24 let
Študenti terciarnega izobraževanja so bili v tem študijskem letu v povprečju stari 23,9 leta. Najmlajši so bili
študenti visokošolskega univerzitetnega študija, v povprečju so bili stari 21 let. Študenti visokošolskega
strokovnega študija so bili v povprečju dve leti starejši (23,3 leta), višjega strokovnega izobraževanja pa skoraj pet
let (24,9 leta). Študenti na magistrskem študiju so bili v povprečju stari 26,5 leta, doktorski študenti pa 33,1 leta.
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Razlika v starostni strukturi je bila velika tudi med rednimi in izrednimi študenti. Povprečna starost vseh rednih
študentov je bila 22,3 leta, izrednih pa sedem let več (29,3 leta).

Veča se število mobilnih študentov
Med vsemi študenti terciarnega izobraževanja v študijskem letu 2019/2020 je 5974 ali 7,8 odstotka mobilnih
študentov oz. tistih s stalnim prebivališčem v tujini, in to iz več kot 100 držav. Podobno kot v prejšnjih študijskih
letih jih je več kot polovica iz držav bivše Jugoslavije (3506), nekaj več kot četrtina iz držav EU (1667), preostali
pa iz drugih držav (801).
V primerjavi s predhodnim študijskim letom se je število mobilnih študentov povečalo za 17,8 odstotka. Njihov
delež med vsemi študenti terciarnega izobraževanja pa za 1,2 odstotne točke.

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 Nemčiji najbolj odpuščajo gostinska podjetja, sledi avtomobilska
industrija
0

Deli na:

11. May 2020,
10:45

Facebook

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

Twitter

Ker je Slovenija gospodarsko zelo močno navezana na Nemčijo, velja spremljati
razmere pri Nemcih, kjer so ukrepi zaradi koronavirusa povzročili številna
odpuščanja. .
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Med večjimi zaposlovalci so najbolj množično odpuščala gostinska podjetja, delo so izgubili tudi
številni v avtomobilski industriji (fotografija je simbolična).

Aprila je nekatere delavce odpustilo 58 odstotkov restavracij in podjetij za catering, 50 odstotkov
hotelov in 43 odstotkov potovalnih agencij. V avtomobilski industriji je odpuščalo 39 odstotkov
podjetij, so sporočili iz münchenskega inštituta za gospodarske raziskave Ifa. Presežke delavcev
je imelo tudi 57 odstotkov kadrovskih agencij, 48 odstotkov proizvajalcev obutve in izdelkov iz
usnja, 30 odstotkov tiskarn ter 29 odstotkov proizvajalcev kovinskih izdelkov.
Najbolj varna so po drugi strani za zdaj delovna mesta v farmacevtski industriji, nepremičninskih
agencijah, gradbeništvu, kemični industriji ter dejavnostih, povezanih s pravom in davčnim
svetovanjem.
Med nemškimi zveznimi deželami je bilo odpuščanj največ v deželi Baden-Württemberg (22
odstotkov podjetij) in na Bavarskem (20 odstotkov), najmanj pa v deželah Porenje-Pfalško in
Posarje (v obeh 11 odstotkov podjetij).
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Digitalizacija in avtomatizacija v gradbeništvu

NA POTI PROTI

GRADBENIŠTVU 4.0
Vse

večja uporaba rešitev za digitalizacijo in avtomatizacijo v

sodobnih stavbah vpliva na vse udeležence pri projektiranju,

gradnji, upravljanju in vzdrževanju stavb, pa tudi na njihove lastnike in
uporabnike. Da pa bi se z goro (digitalnih) podatkov o stavbi sploh lahko
kaj naredilo, je treba najprej razumeti, za kaj gre.

Danes

se na vseh stopnjah razvoja izdel-

kov v industrijskih obratih

od razvoja

in predelave do

gradnje, oblikovanja

-

njevanja in dostave

-

podatki

in

shra-

in informaci-

je nenehno izmenjujejo, hkrati pa se

ljudje,

stroji in procesi vse bolj povezujejo. Vse te veObjave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

like spremembe v industrijski proizvodnji so
znane pod

Nekaj

skupnim nazivom Industrija 4.0.

podobnega

se

začelo dogajati

je zdaj

tudi v gradbeništvu.
PROBLEM: KAJ POMENI 22,5?

Zahvaljujoč vse
cije

se

podatki

večji

uporabi digitaliza-

v današnjih stavbah kopiči-

jo. Toda ti podatki sami po sebi ne pomenijo

ničesar in redno prihajajo iz različnih virov
(senzorjev, merilnikov, števcev, regulatorjev,

stikal, računalnikov,
To

težavo

lahko

naprav,

strojev itd.).
ponazorimo

preprosto

s primerom vrednosti 22,5. To

je predpisana

vrednost

v

temperature

zraka

konferenč-

ni sobi v pritličju stavbe, izražena v
pravzaprav norma,

°C,

in je

ki jo je sprejel projektant.

Vendar zunaj kontrolnih zanič projekta »metapodatki«“,ki dodatno opisujejo to vrednost,

niso

zaznavni, kar

pomeni,

da jih

je težko

uporabiti zunaj prvotnega področja uporabe
(npr. za uravnavanje temperature

v tej

sobi).

Nadaljnja obdelava oziroma analiza teh po-

datkov ali uporaba na drugih področjih (npr.
za

obračun porabe energije) je mogoča le z
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veliko truda, saj je treba vse dodatne infor-

načelnih medsebojnih odnosov, na primer v

tej

vrednosti (»potrebna vrednost

zgradbi. Semantične oznake in

temperature

zraka v konferenčni dvorani«,

modeli skupaj tvorijo t.i. ontologije, ki omo-

macije

o

»prikazana v °C«) pogosto dodajati »ročno«.

gočajo pridobivanje ciljnih informacij iz veli-

Seveda težava postane še toliko večja, če
gre za resnično
data), na

podatke (ang. big

masovne

analizo večjega števila

primer za

obratovalnih podatkov stavbe
turah, vlažnosti in hitrosti

(o

tempera-

kroženja zraka v

vseh prostorih, o vklopu ali izklopu osvetlitve ali sistema ogrevanja, hlajenja, prezrače-

vanja in klimatizacije). Takšna analiza postane zelo naporna

vse dodatne

in

o

ke količine podatkov.

nja, kot so, na primer, pri katerih napravah je
prišlo do okvare senzorja ali pri katerih projektih v več kot

realne

l

vrednosti

uri prihaja

od

eni stavbi hitro

in

Zahvaljujoč semantično opisanim podat-

kovnim modelom bo

delov.

To so

je

uporaba

nevtralnih informacijskih mo-

proizvodno

mogoče razviti

kon-

storitve in poslovne modele v

izvajajo v različnih

rešitev

°C.

gradbeništvu. Analize in optimizacije, ki

OD PODATKOV DO INFORMACIJ

možnih

vrednosti

VELIKE KOLIČINE PODATKOV

cepte za nove

izmed

do odstopanja

nastavljene

temperature v prostoru za več kot 5

torej

učinkovito dobiti največ informacij?

Ena

je mogoče samo z

Nato

enim vprašanjem dobiti odgovore na vpraša-

informacije

je treba na splošno iskati ročno. Kako

iz kopice teh podatkov

informacijski

t.i. semantični modeli podatkov,

ki imajo tudi v različnih poklicih (npr.

pro-

jektnih, arhitekturnih, vzdrževalnih) enotno

strukturo za metapodatke ali dodatne informacije. S tem dobimo bistveno višjo kakovost
podatkov in možnost resnične interoperabil-

v

se

različnih

poklicih (projektnih, arhitekturnih, vzdrže-

valnih itd.), so že danes mogoče zahvaljujoč
edinstvenih semantičnih informa-

uporabi
cijskih

modelov in

niso

odvisne od upora-

bljene podatkovne povezave. Prav tako se
povezati

enostavno

programsko

s

drugih proizvajalcev

ali

za

je

opremo

druge namene,

kot so, na primer, programi za upravljanje
objektov,

nosti.

stavbah in

upravljanje

poslovnih

procesov

(ERP) ali upravljanje energije.
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Senzor

tem

sobne temperature kot podatek v

primeru ne zagotavlja

samo

vrednosti (22,5), temveč recimo tudi pripadajočo mersko enoto

ni

doseženo),

(°C), stanje (doseženo/

ustrezen

sistem

(ogrevanje,

hlajenje, prezračevanje in klimatizacija), namen (zahtevana temperatura

Podjetja, ki nudijo storitve na podlagi te

preproste

zraka), prostor

(konferenčna dvorana) in nadstropje stavbe
(pritličje). Za vsako vrednost so nato na voljo
(bolj ali manj) popoln opis, zbirka atributov

ali oznak. Razvrščanje podatkov s takšnimi

kopice

korak

je

identifikacija

infor-

strukture na visoki ravni in medsebojne povezave tako označenih posameznih podatkov

(npr. da obstajajo na primer sobe, nadstropja
ter kako so ti med seboj povezani).

Tako lahko dobimo izjavo, da ena podatkovna točka pripada določenemu prostoru, ki
spet del

stavbi, imajo svetlo pri-

primer, inteligentna orodja za

nje po povezanih sistemih, neodvisno odkrivanje težav in predlaganje rešitev. Prav tako
je

že

sedaj

čiščenja

mogoče

optimizirati

je

rov v stavbi.

(gradbenem,

arhitekturnem,

elektrotehničnem).
tega

Seveda

določenih podatkovnih točk,

je informacijski model osredotočen na opis

od

stavb, saj bodo lahko znatno zmanjšali stroš-

se

na

področju projektiranja in gradnje

ter

tudi orodja za projektiranje.
Vse

to je koristno dopolnilo sistemom za

imenovani podatki

na razvrščanje

imeli

vzdrževalci

ke.Temu je treba ustrezno prilagoditi predpi-

sko

datkov. Medtem ko so oznake osredotočene

mehanskem,

bodo

veliko korist upravniki in

modeliranje podatkov o

metapo-

v

prihodnosti upošteval tudi pri projektiranju

ta razmerja se lahko označijo, vendar vsebin-

drugačno vrsto

na

podlagi zbranih podatkov o uporabi prosto-

določenega nadstropja stavbe. Tudi

predstavljajo

postopke

stavbe in razviti dnevne načrte

Semantični dostop do podatkov se bo

macijskega modela, ki lahko predstavlja tudi

in stavbe

Na

analizo podatkov že danes omogočajo brska-

oznakami se imenuje označevanje.
Naslednji

podatkov o

hodnost.

IFC

stavbi (BIM). Tako
(podatki za gradbe-

ništvo) za modele podatkov za BIM po SIST
EN

ISO

16739:2016

standardih

in podatki

SIST EN ISO

16757 so

o

izdelkih po
že semantič-
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ni podatki in

iz sistema

so povezani s podatki

avtomatizacije stavb. To je že zdaj zelo koris-

prav pri

tno pri načrtovanju sistema avtomatizacije.

OZNAČEVANJE
Projekt

- PROJEKT
Haystack

(www.project-

celovito

modela, ki

povezu-

poklice in standarde v projektiranju,

je vse

gradnji in vzdrževanju stavb z dostopom do

Obenem predpi-

pomenskega označevanja.

okvir

suje

za

razvrščanje

podatkov,

standardizirano metodo, s katero
ljujejo imena

da

opišejo

torej

dode-

se

in razporejajo podatki,

tako

ime projekta izbrano z razlogom (slo: kopica
je njegov namen omogočati »iska-

sena), saj

nje igle v kupu sena«.
Gre za

voumno opisali raznolikost uporabe v stavbi.

Skoraj v celoti je dokončana tudi »knjižnica«'

in kli-

za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje
s

standardom

s

ASHRAE

standardiziranimi

oznakami.

ANSI/

in razvrščanje

»Označevanje

223P

o

stavbah«

mantičnih podatkov za stavbe«, pri čemer se
uporabljajo že obstoječe oznake

iz projekta

tako se predvideva prenos v

Haystack. Prav

standard BACnet, medtem ko je delovna skupina omenjenega združenja AP-WG v okviru
stalnega
(SSPC)

standardnega

za

odbora

projektnega

prevzela nalogo, da bo

BACnet

ta

standard objavila.
Odprta

podatkovna

komunikacija

stavbah, na primer s pomočjo protokola

ne

ni podpore

razširitev

semantično opisa-

za

modele podatkov.

komunikacijska

XD

v

BAC-

ali KNX, ima številne prednosti, vendar

net

danes še

odprt projekt, s katerim naj bi ned-

matizacijo

je

vodilno, ko gre za temo »Standardizacija se-

je bilo

Navsezadnje

sami sebe.

Tako

semantičnih oznak za podatke

haystack.org) je dober primer semantičnega
podatkovnega

tem.

ASHRAE

HAYSTACK

in Brick skupaj začeli sodelovati

Haystack

si

Zato

protokola

ta

dva

odprta

prizadevata

semantike podatkov.

V

za

standard

(ang. extended data) za BACnet (ki je bil

medtem objavljen!) so že

vključene oznake

Takšne »knjižnice« obstajajo tudi za avtoma-

projekta Haystack. S semantiko podatkov se

tizacijo, krmiljenje, elektrotehniko, energeti-

ukvarja tudi KNX

ko in upravljanje razsvetljave.

za KNX

IoT, medtem ko združenje

PROJEKT BRICK

ke iz projekta Haystack v svojih okvirih, da

sodeluje pri projektu Haystack. Neka-

teri proizvajalci so že začeli uporabljati ozna-
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bi omogočili boljšo interoperabilnost. Dobri
Shema Brick (www.brickschema.org) je

primeri za to so podjetja SkyFoundry z reši-

prav tako odprt projekt, v katerem se takšne
podatkovne sheme razvijajo za tehnične si-

hčerinsko podjetje)

steme v stavbah. Poleg razvrščanja podatkov

Tridium (hčerinsko podjetje

in odnosov med njimi

rešitvijo Niagara4.

so ti podatki na voljo v

standardizirani obliki za izmenjavo.
bil izbran format

Za

tvijo

Innovations (Siemensovo

SkySpark, J2

z

FinStack

rešitvijo

in

Honeywella) z

to je

RDF (ang. resource descrip-

ZAKLJUČEK

tion framework).To je že obstoječa oblika, ki
jo za semantično mrežo uporablja konzorcij

World

Wide Web (W3C).

Njegova

prednost

je, da se lahko velike baze podatkov in
poizvedb, kot

jeziki

je SPARQL, neposredno in brez

težav uporabijo za količine podatkov, ki

so

pravilno opisane.

Očitno je, da so tudi pred gradbeništvom
zahtevni časi.

Da

ki

digitalizacija

ga

ponuja

Po

spodbudijo inovacije.

drugi strani je najpogostejša pomanjklji-

vost

ta, da nimajo osrednje koordinacije, ki

bi ustvarila skupni in

priznani standard iz

formacijskimi sistemi,

je treba

in-

čim prej za-

semantični

informacijski

kovna združenja po vsem svetu.
Ta

model bi

rabnikom, se

dardnih rešitvah
razvojnim

moral biti

prilagojen

graditi na preizkušenih

upostan-

za semantična omrežja

inženirjem

omogočiti

in

uporabo

omogočila različi-

informacij o stavbi brez posebnega znanja o

in certificiranje.Adobra novica

protokolih. BACnet in KNX, dva glavna stan-

različnih projektov in bi
ce, testiranje

povezovanje

model, ki ga bodo podprli proizvajalci in stro-

Glavna prednost takšnih odprtih projeklahko hitro

in

tehničnih sistemov v stavbah z drugimi

standardiziran

je, da

bi izkoristili potencial,

gotoviti edinstven, skupen in po vsem svetu

STANDARDI IN NORME

tov

pa

darda na področju

ga združenja inženirjev za

dobri poti k neposrednemu podpiranju tega

ogrevanje, hlaje-

nje in klimatizacijo (ASHRAE) ter projektov

gradbeništva, sta

že

je, da so že leta 2018 predstavniki Ameriške-

na

modela. ■
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Zaradi pandemije odpuščala petina podjetij v Nemčiji, največ
v gostinstvu
Nekatere lokalne oblasti zaradi strahu pred širjenjem covida-19 znova uvajajo karanteno
K. Št.| 11. maj 2020 ob 10:17
München - MMC RTV SLO, STA

Foto: EPA

Raziskava münchenskega inštituta za gospodarske raziskave (Ifo) je pokazala, da je
epidemija covida-19 v Nemčiji povzročila številna odpuščanja. Aprila je v povprečju
odpuščalo 18 odstotkov podjetij, največ v gostinstvu in avtomobilski industriji.
Aprila je nekatere delavce odpustilo 58 odstotkov restavracij in podjetij za catering, 50 odstotkov
hotelov in 43 odstotkov potovalnih agencij. V avtomobilski industriji je odpuščalo 39 odstotkov podjetij,
so sporočili iz Ifa.
Presežke delavcev je imelo tudi 57 odstotkov kadrovskih agencij, 48 odstotkov proizvajalcev obutve in
izdelkov iz usnja, 30 odstotkov tiskarn ter 29 odstotkov proizvajalcev kovinskih izdelkov.
Najbolj varna so po drugi strani za zdaj delovna mesta v farmacevtski industriji, nepremičninskih
agencijah, gradbeništvu, kemični industriji ter dejavnostih, povezanih s pravom in davčnim svetovanjem.

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

Odpuščanja odvisna od regij
Med nemškimi zveznimi deželami je bilo odpuščanj največ v deželi Baden-Württemberg (22 odstotkov
podjetij) in na Bavarskem (20 odstotkov), najmanj pa v deželah Porenje-Pfalško in Posarje (v obeh 11
odstotkov podjetij).
Ponovno uvajanje karantene
Nemčijo je izbruh novega koronavirusa tako kot mnoge druge države močno prizadel, okuženih je več
kot 170.000 ljudi, za boleznijo covid-19 pa je umrlo več kot 7.500 okuženih. Nekatere lokalne oblasti so
sporočile, da bodo znova uvedle karantenske ukrepe, saj so se spet pojavila žarišča izbruha koronavirusa.
Med drugim nameravajo kljub dovoljenju zvezne vlade zamakniti predvideno odprtje restavracij in
podobnih lokalov, prebivalstvo pa bodo pozvali, naj omeji svoje stike.
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Zaradi pandemije odpuščala petina podjetij v Nemčiji, največ
v gostinstvu
Nekatere lokalne oblasti zaradi strahu pred širjenjem covida-19 znova uvajajo karanteno
K. Št.| 11. maj 2020 ob 10:17
München - MMC RTV SLO, STA

Foto: EPA

Raziskava münchenskega inštituta za gospodarske raziskave (Ifo) je pokazala, da je
epidemija covida-19 v Nemčiji povzročila številna odpuščanja. Aprila je v povprečju
odpuščalo 18 odstotkov podjetij, največ v gostinstvu in avtomobilski industriji.
Aprila je nekatere delavce odpustilo 58 odstotkov restavracij in podjetij za catering, 50 odstotkov
hotelov in 43 odstotkov potovalnih agencij. V avtomobilski industriji je odpuščalo 39 odstotkov podjetij,
so sporočili iz Ifa.
Presežke delavcev je imelo tudi 57 odstotkov kadrovskih agencij, 48 odstotkov proizvajalcev obutve in
izdelkov iz usnja, 30 odstotkov tiskarn ter 29 odstotkov proizvajalcev kovinskih izdelkov.
Najbolj varna so po drugi strani za zdaj delovna mesta v farmacevtski industriji, nepremičninskih
agencijah, gradbeništvu, kemični industriji ter dejavnostih, povezanih s pravom in davčnim svetovanjem.

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

Odpuščanja odvisna od regij
Med nemškimi zveznimi deželami je bilo odpuščanj največ v deželi Baden-Württemberg (22 odstotkov
podjetij) in na Bavarskem (20 odstotkov), najmanj pa v deželah Porenje-Pfalško in Posarje (v obeh 11
odstotkov podjetij).
Ponovno uvajanje karantene
Nemčijo je izbruh novega koronavirusa tako kot mnoge druge države močno prizadel, okuženih je več
kot 170.000 ljudi, za boleznijo covid-19 pa je umrlo več kot 7.500 okuženih. Nekatere lokalne oblasti so
sporočile, da bodo znova uvedle karantenske ukrepe, saj so se spet pojavila žarišča izbruha koronavirusa.
Med drugim nameravajo kljub dovoljenju zvezne vlade zamakniti predvideno odprtje restavracij in
podobnih lokalov, prebivalstvo pa bodo pozvali, naj omeji svoje stike.

90

Novice.najdi.si
Država: Slovenija

11.05.2020
Ponedeljek, 11:43

Kazalo

http://novice.najdi.si/predogled/novica/5368c76e5e...

1/1

SBC: Poleg najhuje prizadetega turizma težave tudi v
igralništvu, logistiki, avtoindustriji
Ugotovitve so posredovali Lahovnikovi skupini
T. K. B.| 11. maj 2020 ob 10:17
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zelo prizadet je tudi igralniški sektor ‒ s težavami se spopadajo tako izvozniki opreme za igralništvo kot tudi s…

Poleg turizma so zaradi epidemije novega koronavirusa po oceni Kluba slovenskih
podjetnikov (SBC) zelo prizadete tudi z njim povezane panoge, na primer igralništvo, sektor
zabave, pa tudi avtomobilska industrija in logistika.
Na področju turizma in gostinstva so sicer prizadeti turistične agencije, domača turistična podjetja,
korporativni in kongresni turizem, organizatorji in kreatorji prireditev ter proizvodni dobavitelji turizma,
so na podlagi rednih anket, ki jih izvajajo med svojimi člani, navedli v Klubu slovenskih podjetnikov SBC.
Ob tem ugotavljajo, da je zelo prizadet tudi igralniški sektor ‒ tako izvozniki opreme za igralništvo kot
tudi slovenske igralnice ‒, v sektorju zabave imajo največje težave v glasbeni produkciji, v avtomobilski
industriji so težave na področju razvojnih dobaviteljev, v logistiki pa pri transportu.

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

V dejavnostih gradbeništvo, tehnična trgovina in industrija so opozorili na padec investicij. "Zdaj je čas za
odpravo birokratskih postopkov," so ocenili in dodali, da se padec investicij pričakuje za obdobje dveh let,
zato je po njihovem mnenju treba okrepiti javne investicije.
Ob tem pa so poudarili, da bo treba okrepiti tudi projekte za raziskave in razvoj. Država bi morala biti po
njihovem mnenju zelo pozorna še na investicijsko zelo aktivna podjetja v zadnjem letu in pol ali dveh
letih, ki so zaradi tržnega potenciala veliko investirala, zdaj pa so dvojno prizadeta.
"Te ugotovitve smo sproti posredovali vladnim predstavnikom in strokovni skupini pod vodstvom Mateja
Lahovnika, zato pričakujemo, da jih bodo pri nišnih in panožnih ukrepih v tretjem svežnju
vladnih protikoronskih ukrepov tudi upoštevali," so se sporočili iz SBC-ja.
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Ifo: Odpuščanja v petini nemških podjetij
11.05.2020 09:56

München, 11. maja (STA) - Izbruh novega koronavirusa je v Nemčiji povzročil številna
odpuščanja. Aprila je v povprečju odpuščalo 18 odstotkov podjetij, je pokazala
raziskava münchenskega inštituta za gospodarske raziskave Ifo. Med večjimi
zaposlovalci so najbolj množično odpuščala gostinska podjetja, delo so izgubili tudi
številni v avtomobilski industriji.
Aprila je nekatere delavce odpustilo 58 odstotkov restavracij in podjetij za catering, 50
odstotkov hotelov in 43 odstotkov potovalnih agencij. V avtomobilski industriji je odpuščalo 39
odstotkov podjetij, so sporočili iz Ifa.
Presežke delavcev je imelo tudi 57 odstotkov kadrovskih agencij, 48 odstotkov proizvajalcev
obutve in izdelkov iz usnja, 30 odstotkov tiskarn ter 29 odstotkov proizvajalcev kovinskih
izdelkov.

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

Najbolj varna so po drugi strani za zdaj delovna mesta v farmacevtski industriji,
nepremičninskih agencijah, gradbeništvu, kemični industriji ter dejavnostih, povezanih s
pravom in davčnim svetovanjem.
Med nemškimi zveznimi deželami je bilo odpuščanj največ v deželi Baden-Württemberg (22
odstotkov podjetij) in na Bavarskem (20 odstotkov), najmanj pa v deželah Porenje-Pfalško in
Posarje (v obeh 11 odstotkov podjetij).
Nemčijo je izbruh novega koronavirusa tako kot mnoge druge države močno prizadel.
Nekatere lokalne oblasti so konec minulega tedna sporočile, da bodo ponovno uvedle
karantenske ukrepe, ker so se spet pojavila žarišča izbruha koronavirusa. Med drugim
nameravajo kljub dovoljenju zvezne vlade zamakniti predvideno odprtje restavracij in podobnih
lokalov, prebivalstvo pa bodo pozvali, naj omeji svoje stike.
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Slovenski inženirski dan

2020

POOBLAŠČENI
INŽENIRJI

ZA

RAZVOJ SODOBNE

DRUŽBE
Doc.

veliki dogodek pred razglasitvijo epidemije coronavirus
Zadnji Slovenski
inženirski dan
naslovom Integralno

dr.

Drago Papler

prvi

z

je bil

projektiranje in

informacijsko modeliranje gradenj. V Cankarjevem domu v Ljubljani se
�

je zbralo več kot

Integralno

projektiranje

in

1100

inženirjev

-

članov Inženirske zbornice Slovenije.

Odziv je bil velik, tako da je bila Kosovelova dvorana za vse premajhna

informacijsko
modeliranje

in so ostali plenarni del spremljali na daljavo iz sosednje dvorane po

gradenj

je bi naslov prvega

video povezavi. Prvi inženirski dan

slovenskega
inženirskega
ki

je potekal v

dneva,

je potekal v znamenju izobraževanja

in izmenjave znanja, v popoldanskem delu pa so pooblaščeni inženirji

polni

obravnavali aktualne novosti po matičnih sekcijah inženirjev.

dvorani Kosovelove
dvorane v Cankarjevem

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

domu v Ljubljani

dan

-
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INŽENIRJI VPLIVAJO NA KAKOVOST
ŽIVLJENJA

TRAJNOSTNI RAZVOJ

IN

ČLOVEŠTVA

IN PLANETA
dajejo

Inženirji

družbi
šanje

vrednost

pomembno

imajo pomemben vpliv na

in

življenja vsakega

izbolj-

posameznika. Pred-

stavljajo temelj za boj proti podnebnim spre-

membam ter oblikujejo
stavbe

in razvijajo

in infrastrukturo, ki
vremenske

naraščajoče

odporne

bodo

razmere

vzdržale
poplave,

-

vetrove, neurja, požare, v razvitih državah in

državah v razvoju.
Inženirji so ključnega pomena za trajno-

stni gospodarski razvoj, saj so potrebni, da
podprejo

razvoj

in

rast

ključne

infrastruk-

ture, kot so ceste, železnice, jezovi, oskrba z

elektriko, vodo
državah

sanitarna oskrba, v vseh

in

sveta.

tehnolo-

nepogrešljivi pri

So

ških inovacijah, ki bodo koristile ljudem in
planetu za večjo blaginjo in boljšo kakovost
življenja za vsakega zemljana.
Inženirji
prej, da bi

bolj

izpolnili zahteve

ker je bila

na ta

je

dan pred

petdesetimi leti ustanovljena Svetovna zveza inže-

koli

kdaj

gateljica

sem, da se nas je na prvem svetovnem

ženirjev

nirjev zbralo več kot tisoč inženirjev tudi v Sloveni-

do

dostop

priložnost za vklju-

inženirstva za

ženske

ter

vsem

svetu

Inženirske zbornice Slovenije mag.
Remec.

4.

INFORMACIJSKO MODELIRANJE GRADENJ

VSEM SVETU

Ljubljani

Slovenski inženirski dan.

inženirji

člani

-

Inženirske

zbornice Slovenije so se odločili, da svoj dan
-

"Svetovni

dan

obraževalnem

integralno

inženirjev" praznujejo v izduhu.

srečanja

Tema

projektiranje

je

bila

informacijsko

in

modeliranje gradenj, ki ustvarja transparentnost

pri

gradnji

objektov

z

vidika

financ,

so v okviru Inženirske zborni-

V Sloveniji

domu v

je v Cankarjevem

potekal

Pooblaščeni

MARCA

Slovenije praznovali prvi inženirski dan v

ce

znamenju
nja
v

izobraževanja

oziroma

vsega sveta

bodo

vsako leto 4. marca praznovali

od letos

svetovni

naprej

inženirski

dan s polnim imenom »World Engineering Dayfor
Sustainable Development« , hi bo potekal pod okri-

Ljubljani. Rdeča nit predavanj domačih in

tiranje in informacijsko modeliranje gradenj
(BIM,

Building

Information Modelling).

Do-

poldanski plenarni del dogodka so zaključili

ljem Organizacije združenih narodov za izobraže-

Savi (HESS),

ko Brezigar, direktor v upravi
Črtomir Remec

2TDI<

Mar-

in mag.

v vlogi direktorja Stanovanj-

skega sklada RS, predstavili poglede in izkušnje o integralnem projektiranju in vodenju
projektov

koletnega inženirskega dneva je potrdila Unescova

gradenj

skupščina novembra 2019.

Barbič, direktor družbe

Hidroelektrarne na spodnji

vanje, znanost in kulturo (UNESCO). Datum vsa-

generalna

zna-

tujih strokovnjakov je bilo integralno projek-

vestitorjev: Bogdan
z

in izmenjave

izkušenj v Cankarjevem domu

z okroglo mizo, na kateri so predstavniki in-

časa in vzdrževanja.
» Inženirji

Črtomir

SO PRAZNOVALI INŽENIRJI PO

INTEGRALNO PROJEKTIRANJE IN

2020

inže-

ji,« je na odprtju dogodka povedal predsednik

svojo poklicno pot.

marca

in vesel

dnevu

spodbudo mladim, da inženirstvo vzamejo za

4.

ter

ter

informacijskem

modeliranju

njihovo vključevanje v investici-

deja-

je. V popoldanskem delu je sledilo šest sekcij-

njem je izpostavila pomembno vlogo inženirjev pri

skih delov, kjer so se člani vsake matične sek-

doseganju ciljev trajnostnega razvoja, za katerega

cije (gradbenih inženirjev,

si

prizadevamo v Sloveniji,

Inženirske

zbornice Slovenije

novoustanovljenega svetovnega inženir-

s koordiniranimi dogodki po

marec je tudi

Črtomir

skega dneva. Svetovni inženirski dan obeležujemo

razvoja človeštva in planeta. Svetovni dan in4.

Mag.

Remec, predsednik

nirskih organizacij (WFEO), ki je bila tudi predlakot

industrijske re-

4.

bil 4. marec izbran zato,

pa

volucije in rešili pereče potrebe trajnostnega

čujoč

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

potrebni

so

a

Začetki pobude segajo v leto 2016, dokončno

v

Evropi

S

tem

in

v svetu.

Trajnostni razvoj brez inženirjev namreč ni mogoč.

strojnih

inženirjev,

elektro inženirjev,

inženirjev

tehnologov,

geotehnologov in rudarjev, geodetov in dru-
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vsebin

in

dotaknili aktualnih

posebej

gih inženirjev)

novosti v strokah.

v Evropski uniji povečuje, približno šti-

inženirjev
ri

odstotke na leto. Evropska unija

dobrih

ima

17

milijonov znanstvenikov in inženirjev, kar pomeni

ZNANJU PRIDOBLJENE KOMPETENCE

NA

Predsednik

še

Državnega

Slovenije Alojz Kovšca
ril

dela

pomen

Republike

sveta

je v nagovoru pouda-

inženirjev

in njihove

vloge v

družbi.
svet Republike

»Državni

Slovenije ali kot

V

se dobro zaveda pomena znanja

razvoj

države

naše

in njeno

kompetenc za

in

konkurenčno prednost

Velik izumitelj

znanstvenik,

in

velik človek, Nikola Tesla

je med

drugim izjavil,

da je od vseh »zaviralcev«, ki najbolj upočasnjujejo
to

človeški napredek, najhujša nevednost. Zakaj

uvodoma izpostavljam?

Preprosto,

ker

so prav

želi

do-

in je

motivirana za tekmo s svetom v najhujših in

Smo res

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

delo, da bi

sveta

Državnega

Republike

Slovenije

in

naredili kot država vse,

da bi bili

inženirji pošteno nagrajeni za svoje

svoje

z garanjem, z entuziazmom

izjemno

ga

in odgovornosti
in ves

ve-

ima pri

namenila najrazmislek

strateški

za

prihodnost. Priča smo izjemni multidiscipli-

usposobljenost

doma?

za tehnične

jalnosti in inovativnosti je poleg dvigovanja

ga sistema.

Slovenci vele-

poklice, kar

tem pomembno vlogo. Vzpodbujanju ustvar-

narnosti

inženirke

predsednik

naravoslovne

interesu

seli. Inženirska zbornica Slovenije

Le

je

Kovšča,

in

spodbuja-

in

naravoslovje in

nalezljivo. Rezultati

vse bolj

je

se kažejo v povišanem

negovati in spodbujati že na ravni izobraževalne-

sila, za naše inženirje se puli ves širni svet, kako pa

Alojz

inženirstvo, tehniko,

za

najtežjih disciplinah oz. panogah, to prednostno

Na področju inženirstva pa smo

prizadevanji

vsemi

bomo!« Navduševanje

inženirji

več pozornosti

če

med

je

Kovšca

lo razvoja
volj

�

Alojz

izpostavil odmevnost projekta »Inženirke in

strokovnosti

ker mora Slovenija,

h dobrobi-

celotne družbe .«

znanje in na znanju pridobljene kompetence gibain

tisoč znanstveni-

76

danes z njimi praznujemo prvi
dan, ki letos poteka pod vodi-

inženirski

inovativnost,

predvsem pa

dobrih

Sloveniji imamo

lom prepoznavanja doprinosa inženirjev

nje

v tem izrazito tekmovalnem globalnem svetu.

znanosti in tehnologiji,

Eurostat.

in inženirjev, in

slovenski

mu

drugi dom je institucija, ki

slovenski

rečemo

sporoča

kov

ti

radi

odstotkov zaposlenih v

23

SO GIBALO RAZVOJA

ta

na vseh nivojih družbenega kolesja.

zahteva

pa

re,

ji je kot

zato

učinkovito

zbornica Slovenije

Inženirska

odlično

strokovnost,

visoko
in

sodelovanje.

to

čestital za številne sinergije,

zna in zmo-

organizaciji

reprezentativni

jih uspešno

ki

vzpostavljajo in vzdržujejo.

in z

» Želim si, da bi tudi politika v najširšem pome-

marljivostjo pridobljeno znanje dali na razpolago

nu te besede storila več za dvig družbenega ugleda

Sloveniji in slovenskemu gospodarstvu? Bojim se,

inženirskih strok,

da smo še vedno, kljub

podatkih

Eurostata

se

naporu,

storili premalo.

Po

število

znanstvenikov

in

inženirske
na

sprejemanje

Pri tem moramo
temveč

tudi

odgovornostjo vplivala

z

ter

dobre

zakonodaje

biti odprti za

s

teh

področij.

mnenja ne le stroke,

gospodarstva, raziskovalnih

braževalnih institucij, študentov,
in

aktivnosti

prepoznavnost

za

zbornice

naravoslovnih fakultet

ter

in

izo-

tehničnih

zlasti

uveljavljenih, pre-

poznavnih in prodornih ustvarjalcev inženirskega
pedigreja. Le skupaj smo lahko močnejši.
Dejstvo

je,

da so razvojno prebojne

tivne le države, ki podpirajo
programe

in

močne

tako krepijo lastno znanje

gospodarsko iniciativo.

bistveno povečati

Kar pomeni,

število

inženirjev

mestih v gospodarstvu,

in lastno

akademsko, eko-

sfero.

in politično

inova-

Za to pa potrebujemo tes-

no sodelovanje med raziskovalno,

nomsko

in

raziskovalne

pa

da moramo
vodilnih

na

tudi v politiki. Imeti so-

govornika, ki razume, predstavi in zagovarja stro-

kovna stališča na najvišjem nivoju je dodana vrednost, ki jo slovenska politika nujno potrebuje,« je
izpostavil

Alojz

nega sveta

svetovni

RS.

dan

predsednik

Kovšca,

Držav-

V zaključku je poudaril,

da slovenski inženirji

da je

odlična priložnost,

inženirjev
to

bolje

in

glasneje
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ozavestijo, saj našo skupno rast

v veliki meri

■*

Mitja Lenassi,

predsednik matične

poganjajo prav inženirke in inženirji!

sekcije

strojnih

inženirjev Inženirske

ALI MORA RES

ENA

STROK

OD

zbornice

Slovenije

PREVLADOVATI?

Plenarni del predavanj je s predstavitvijo dileme, ali mora pri vodenju projektov res
prevladovati ena

od strok, začel predsednik

matične

strojnih

sekcije

Inže-

inženirjev

nirske zbornice Slovenije Mitja Lenassi,
je tudi član dveh

uglednih ameriških

ki

inže�

nirskih združenj

ACG

in

Izpostavil

ASHRAE.

je zelo perečo temo: vprašanje prevladujoče

stroke pri projektiranju.

S

tem

veljavi dobri

dve leti, in ki

tudi pojasnil,
ranje« in

iz

avstrijskega
podjetja

je pokazal na

nejasna določila Gradbenega zakona, ki

Michael

Proprenter

iC

consulenten

je v

Ziviltechniker

je prinesel, a ne

termina »integralno projekti-

»prevladujoča stroka

pri projekti-

ranju«.
»Ker

si ju zato (lahko ) vsak predstavlja po svo-

je, prihaja do velikih težav v praksi. Poleg tega sta

si termina v direktnem nasprotju,« je bil nazoren
Mitja Lenassi.

VODENJE VELIKEGA
INFRASTRUKTURNEGA PROJEKTA

Michael

Proprenter

iz avstrijskega podje-

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

tja iC consulenten Ziviltechniker, je projek-

tni vodja

27

kilometrov dolgega železniškega

predora Semmering v Avstriji, ki je trenutno
v gradnji. Konstrukcija vključuje

ške in kaverne

ter

predor, ja-

je razdeljena na različna

razgibana in medsebojno delujoča gradbišča.
Poleg tehnične vsebine je predstavil tudi organizacijo gradnje in vlogo vseh, ki sodelujejo v tako velikem

infrastrukturnem projek-

kestriran

dialog ustvarja

zaupanje

in

jasno vsebino,

prinaša

zagotavlja močno verigo odgovorno-

sti. Tveganja postajajo bolj obvladljiva, dolgoročni
učinki so predvidljivi, pričakovanja
listični.

in cilji

�

pa rea-

Andrej Ržišnik,
direktor podjetja

Protim Ržišnik Perc

tu, kar je bilo za udeležence iz razloga, ker se
nam v Sloveniji

predorov

v kratkem obeta gradnja več

(Karavanke,

na

trasi

drugega

tira

Divača-Koper), še posebej zanimivo.

Z INTEGRALNIM PROJEKTIRANJEM IN
DIGITALNIM DVOJČKOM NA GRADBIŠČE
Na primeru

logističnega centra

Čargo

na

Brniku je prednosti integralnega projektiranja in celovitega vodenja gradbenega projekta predstavil

Andrej Ržišnik, direktor podje-

tja Protim Ržišnik Perc.
»Integralno projektiranje
sciplinarnem
akterjev:

bazira

na

interdi-

in stalnem hkratnem dialogu vseh

investitorja, arhitektov,

inženirjev, kot

tudi izvajalcev in uporabnikov. Uspešen dialog je
lahko le enakopraven, ki poteka transparentno in
je odprt za izmenjavo idej. Tako voden oziroma or-
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INTEGRALNO PROJEKTIRANJE

DRUGEGA

TIRA

primeru Drugega

Na

tira

Divača

Koper

-

je integralno projektiranje predstavil Angelo
Žigon

iz Elea iC.

»Ključna pri integralnem projektiranju je pro-aktivna vloga vseh sodelujočih, kjer je vsaka na-

videzna malenkost pomembna.
odločitve

na zgodnejše

faze

tem se ključne

Pri

in reševanje pomembnih

detajlov prelaga

projektiranja. Le sočasno sodelo-

vanje vseh strok na projektu omogoči kakovosten
projekt, trajnostno gradnjo, ki je v današnjem času
v

evropskem klimatsko

osveščenem okolju

prio-

lahko dosežemo le s konkretnimi spremembami v pristopu h investiciji; ena izmed teh je

riteta.

*

Angelo

iz Elea

vpeljava integralnega projektiranja in gradnje, kar

Žigon

Informacijsko modeliranje gradenj (BIM, Bu-

iC

ilding
nega

Information

�

Brezigar,

Barbič,

Marko

direktor v

upravi 2TDK,

Bogdan

direktor

družbe HESS in
mag.

informacije interdiscipli-

dialoga digitalizira in

integralnem modelu oziroma

Udeleženci

mize

Modelling) je osnova integral-

projektiranja, vse

narnega

okrogle

tudi vizualizira.

informatizira

ter

v

virtualnem dvojčku

Transparentnost

ni

več

rektor podjetja

je dejal Andrej Ržišnik, di-

Protim

Ržišnik

Stanovanjskega
sklada

RS

Naš

novembra

iz

»prevladujoče stroke«,

2017

kar

je

seveda v nasprotju z integralnim projektiranjem,«
Angelo Žigon iz Elea iC.

je dejal

KAKO

BO INTEGRALNO PROJEKTIRANJE

ZAŽIVELO V PRAKSI?

Perc.
Z

okroglo

vestitorji

ga

mizo

Slovenskega

tiranju
cijskem

in

velikimi

z

je zaključil

se

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

Gradbeni zakon

uvaja namreč pojem

vprašanje

zaupanja, saj jo informacijsko modeliranje gradenj

zanesljivo ustvarja ,«

je v nasprotju s Slovenijo prepoznala tudi Evropska
komisija.

Črtomir Remec

v vlogi direktorja

To

vodenju

o

vključevanje

v

dneva.

Svoje

integralnem

projektov ter

modeliranju

in-

prve-

inženirskega

izkušnje

javnimi

plenarni del

gradenj

investicije,

ki

projek-

informa-

ter

jih

njihovo
vodijo,
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<

Integralno

projektiranje

in

informacijsko
modeliranje
gradenj

ustvarjata

transparentnost pri
gradnji

so

izmenjali

ko

Brezigar,

Barbič

direktor

v

upravi

direktor družbe

in mag. Črtomir

2TDI<

Remec

v vlogi direk-

torja Stanovanjskega sklada RS. Iz

svojih iz-

kušenj so sogovorniki povedali, kako
na

Mar-

Bogdan

HESS

je bilo

njihovih projektih v praksi uporabljeno

integralno projektiranje.
Na

mizi

okrogli

so

gostje

predstavljali
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energetiki

gradnji. Marko
in

spremljanje

Barbič

je

Brezigar
projekta

povedal,

in

pri

v

stanovanjski

je pojasnil vodenje
drugi

da bodo

tir.

Bogdan

hidroelektrarne

eden od nosilcev prehoda k

ogljično nevtralni

družbi, ki

Evropska komisija. Hkrati
mo
si

nam

ga

je nujen,

nalaga
če

želi-

ohraniti vsaj del naravnega habitata in

zagotoviti vzdržne življenjske razmere

v bodoče. Mag. Črtomir

vanje

rešitve na treh najbolj perečih področjih:
transportu, v

spodnji Savi

na

pri

objektov.

Remec

stanovanjske gradnje, ki

mladih

že

nekaj

let v

za

je opisal deloje predvsem

ospredju. Namreč

stanovanja so zelo težko dostopna, lahkih rešitev pa

ske

ni

na vidiku. Na primeru stanovanj-

soseske Brdo

je predstavil

je izvaja Stanovanjski sklad RS

model, ki

ga

s sodobnimi,

premišljenimi prostorskimi rešitvami.

■

■*

na

Udeležba 1100

inženirjev

prvem Slovenskem

dnevu

inženirjev

2020

potrjuje pripadnost
inženirski stroki. Inženirji

so se izobraževali, družili in
izmenjali mnenja na enem
mestu.

Inženirska zbornica

Slovenije

je odlično izvedla

zanimiv plenarni

dogodek,

v matičnih sekcijah
obravnavali

pa so

najbolj pereče

problematike.

Viri:
http://
wortdengineeringday.
net/
http://izs.si/
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NA

EPIDEMIJO
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KORONAVIRUSA
Doc.

dr.

Drago

Papler

V

Sloveniji smo bili marca

2020

soočeni s popolnoma novo situacijo,

pandemijo bolezni koronavirus (COVID-19), ki je popolnoma ohromila

javno življenje in gospodarstvo. V energetskih družbah so sprejeli

različne ukrepe, da so v največji meri zaščitili zaposlene, hkrati pa so kot
pomembna dejavnost zagotavljali nemoteno oskrbo z energijo. V kriznih
razmerah je zanesljiva oskrba energije izjemnega pomena.

RAZGLASILA PANDEMIJO, DAN

WHO

KASNEJE
Izbruh

koronavirusa

novega

sporočil

generalni

zdravstvene organizacije

bi

učinkovito zaustavili
ohranili

rusa in

v

dosegel razsežnosti pandemije, je
2020

Da

SLOVENIJA

TUDI

svetu
11.

direktor

je

marca

Svetovne

tema, je bil sprejet

ukrep s katerim

socialne

marca

stike.

člena

2020

Zakona

naraščanja

razglasila

o

Slovenija na podlagi

nalezljivih boleznih

števila

okužb

s

epidemije je začela veljati ob
ran

je bil

Sloveniji

tudi
je bilo

državni načrt

na ta dan

be s koronavirusom,

96

7.

zaradi

koronavirusom

epidemijo. Odredba

o

razglasitvi

18.

uri. Aktivi-

petek,

COVID-19.

primerov

število se

zaprti

se je na-

13.

miera

Janeza

Vlada

RS

je v

ravnanju

pri

za zajezitev

okuž-

22.

mreže

2020

je bila

Janše in imenovan

pozivu županom
uveljavljanju

vzpostav-

k

marca

delavce v
2020

potresnih

so

krizni

preštab.

aktivnemu

nujnih

širitve koronavirusa

V

je povečevalo.

marca

slovenska vlada pod vodstvom

»nepogrešljive

za

bili

so

daljevalo na daljavo.
V

je

2020

vrtci, šole in univerze. Izobraževanje

ljala nova

marca

16.

sis

so omejili

Tedros Ad-

(WHO)

hanom Ghebreyesus.
12.

širjenje koronavi-

delovanje zdravstvenega

ukrepov

izpostavila

energetiki«.

seizmografi

opazovalnic

državne

zabeležili

po-
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tres magnitude

ška),

v bližini

5,1

številni popotresni sunki.
njimi

je

se

Potres

(Hrva-

ob

zgodil

7.01

so

med

Najmočnejši

z magnitudo

4.4.

zaznali tudi merilni instrumenti

so

v Nuklearni
trarni

Zagreba

km vzhodno od Ljubljane. Sledili

115

elektrarni Krško

preventivno

so

Elektrarna

opremo.

(NEK).

elek-

V

pregledali sisteme

je še

naprej

in

obratovala

na polni moči. Osebje elektrarne je ustrezno

ukrepalo. Vplivov na okolje ni bilo. Uprava RS
za jedrsko varnost je spremljala dogajanje in

javnost obveščala o izsledkih pregleda in nadaljnjih ukrepih.

ZANESLJIVA OSKRBA Z ENERGIJO JE
NUJNO

V

V

POTREBNA

KRIZNIH

RAZMERAH

družbi ELES, sistemskemu operaterju

elektroenergetskega

omrežja,

od

katerega

ekip operativnega osebja, ki lahko zagotavljajo neprekinjeno izvajanje nujnih nalog.

ki poleg
prenos

tega

omrežja Slovenije

situacijo prvič soočili, podobno kot v vitalnih

skrbi za nemoten mednarodni

dejavnostih kot so zdravstvo, šolstvo, gospo-

v

Republiki

Sloveniji

električne energije, se zavedajo odgo-

vorne naloge,

darstvo

ELES

je upravljalec kritične infra-

strukture z najpomembnejšim členom za osRepubliškim Centrom Vodenja.

Medtem ko

so

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

državne meje, so

evropske države

zapirale

električna omrežja ostala

Prve

V

vseh državah

in

njihovih

namenjajo

izjemno

zdravju operativnega osebja, ki
in

usposobljeno za

ukrepe so
in

v Elesu sprejeli že

24.

fe-

jih od takrat naprej sproti pri-

lagajali glede na eskalacijo razmer.

Mednarodna koordinacija

pozornost

je odgovorno

vodenje elektroenerget-

še

evropskimi

sistemskimi

škem

je bila

toliko pomembnejša.

Družba Eles
nost

Z

operaterji

v

teh

ostalimi
je

in

je

namenila posebno

centra

vodenja (RCV), ki

usposobljeno za

skega sistema.
V petek,

ELES

13.

marca 2020

so vzpostavili stal-

komunikacijo z resornim

to

je

okužh s koronavirusom

katerim

in

pred-

skrbi za stalno zagotavljanje zadostnih

je odgovorno

vodenje elektroenerget-

no

SARS-CoV-2

pozor-

zdravju operativnega osebja v Republi-

konstantno v kontaktu pri pripravi preventivnih ukrepov s katerimi preprečujejo širitev

vsem

sistemskih

skega sistema.

2020

razmerah

VODENJA ELESA V

STIKU Z EVROPSKIMI OPERATERJI

operaterjih

povezana.

bruarja

www.eles.si

ki jo imajo v teh težkih časih.

krbo z električno energijo v državi Sloveniji
-

Vir:

in življenju nasploh.

REPUBLIŠKI CENTER

Družba

elektroenergetskega

in,

sistema

Slika l

omrežje

Tudi v energetiki so se s takšno z nastalo

je odvisno delovanje celotnega elektroenergetskega

a
Prenosno

ministrstvom,

Ministrstvom za infrastrukturo RS,
na

urnih osnovah

izmenjujejo

s

po-

membne informacije.

Slika
Prevzem

2
in

proizvodnja

električne energije

Sloveniji,

2i.

april

v

2020

Vir: wv.Av.eles. si
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SISTEMSKI OPERATERJI PRENOSNEGA OMREŽJA KLJUČNI ZA OHRANJANJE
STABILNOSTI OMREŽJA IN ZANESLJIVOSTI OSKRBE
Varnost oskrbe z električno energijo je v vsakem trenutku ključnega pomena, še bolj
pa v času pandemije. Kljub izjemnim okoliščinam vsi evropski elektroenergetski sistemi

delujejo normalno.
To je

rezultat izjemne predanosti evropskih sistemskih operaterjev in njihovih ekip,

ki zagotavljajo neprekinjeno poslovanje v

in interesnimi

tesnem sodelovanju z oblastjo

skupinami.
Evropsko združenje sistemskih operaterjev prenosnega omrežja (ENTSO-E) pri tem
svoje člane podpira tako, da omogoča tesno sodelovanje in pretok informacij.
S

pomočjo ENTSO-E, sistemski operaterji redno izmenjujejo informacije z evropski-

mi institucijami

o tem, kako vzdrževati delovanje omrežja, da

se lahko vsi, še posebej pa

tisti, ki jih je pandemija najbolj prizadela, zanesejo na varno oskrbo z električno energijo.
To je

rezultat izjemne predanosti evropskih sistemskih operaterjev in njihovih ekip,

ki zagotavljajo neprekinjeno poslovanje v

in interesnimi

tesnem sodelovanju z oblastjo

skupinami.
Evropsko združenje sistemskih operaterjev prenosnega omrežja (ENTSO-E) pri tem
svoje člane podpira tako, da omogoča tesno sodelovanje in pretok informacij.
S

pomočjo ENTSO-E, sistemski operaterji redno izmenjujejo informacije z evropski-

mi institucijami

o tem, kako vzdrževati delovanje omrežja, da

se lahko vsi, še posebej pa

tisti, ki jih je pandemija najbolj prizadela, zanesejo na varno oskrbo z električno energijo.
Vir:

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

operaterjev za

in hermetično
RCV,

razmer

je

ekipa

šestih

14 dni popolnoma osamljena
zaprta na

od koder noč

delovnem mestu v

in dan vodijo, upravljajo

in koordinirajo delovanje elektroenergetskega

sistema Slovenije.

Po

bo

za naslednjih 14 dni prevzelo

pa

drugih šes-

tih operaterjev, kateri so v domači karanteni.
Zavedajo se,

lovanje sistemov in objektov kritične infra-

strukture.

da je stanje izjemno resno,

hkrati pa verjamejo, da so z ukrepi, ki so jih
uvedli, vzpostavili razmere, ko delovanje ele-

ktroenergetskega sistema ni ogroženo in bo

električna energija neprekinjeno na razpolago vsem, ki jo v kriznih razmerah potrebujejo
morda še bolj kot sicer.
OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO V

KRIZNIH RAZMERAH IZREDNEGA POMENA

S

sprejetimi ukrepi

je bila zagota-

vljena najvišja možna stopnja samoizolacije

in

obvladovanje

tveganj

preprečevanje

za

širjenja okužbe.

14 dneh se bo ekipa

vrnila k svojim domačim, njihovo mesto

www.eles.si, Sporočilo za javnost 15.4.2020

Vsa

jetja so
ju

slovenska elektrodistribucijska podnamenila izjemno pozornost zdrav-

operativnega

usposobljeno

ga

za

osebja, ki

sistema. V nedeljo,

15.

je

odgovorno in

elektroenergetske-

vodenje

marca 2020, so elek-

trodistribucijska podjetja vzpostavila stalno
komunikacijo z resornim ministrstvom,

Ministrstvom za infrastrukturo
talimi pristojnimi

RS

to

je

z os-

ter

institucijami, s katerimi

dnevno izmenjujejo pomembne informacije. Prav tako sodelujejo s civilno zaščito glede

dobave ustrezne zaščitne opreme, poteka pa
tudi koordinacija z župani po občinah.
Gospodarsko interesno

združenje distri-

bucije električne energije (GIZ-DEE), katereKljučni akterji v sektorju energetike, kamor

sodijo tudi

elektrodistribucijska distri-

ga člani so podjetja Elelctro Maribor, Elektro
Celje, Elektro Ljubljana, Elektro Gorenjska in
Primorska, je prevzelo koordinacijo

bucijska podjetja Slovenije, so širitev okužbe

Elektro

z novim koronavirusom COVID-19 prepozna-

poenotenja

li kot grožnjo zagotavljanju

nega

z

električno energijo

in

nemotene oskrbe

zemeljskim plinom

ukrepov

za

zagotovitev

kadra v vseh petih

skih podjetjih

za

kritič-

elektrodistribucij-

nemoteno

javne službe

končnim odjemalcem, zato izvajajo potrebne

gospodarske

ukrepe za nemoteno, varno in zanesljivo de-

trične energije v Republiki

izvajanje

nalog

distribucije elekSloveniji. S

tem

101

11.05.2020

EGES

Ponedeljek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 44

4/9

Površina: 3.226 cm2
podjetja

so

organizirano

koronavirusa na
sistema. V

zmanjšala

delovanje

vpliv

distribucijskega

okviru združenja je bil sprejet tudi

sklep, da si elektrodistribucijska podjetja za-

časno

kader v primeru

izmenjujejo ključni

pomanjkanja v katerem izmed podjetij.
Elektrodistribucijska

okužb z

podjetja

novim koronavirusom prepoznala

kot grožnjo zagotavljanju nemotene oskrbe
z

električno energijo končnim odjemalcem,

zaradi česar so v skladu z načrti že sprejela
ukrepe, ki

so potrebni za

nadaljnjo nemote-

V

aktivno

GIZ-DEE

cije ter navodila, ki

ronavirusa podajajo

informa-

spremljajo

Nacionalni inštitut

javno zdravje, Ministrstvo za zdravje RS
so

rebne

za

še

toli-

epidemijo

Z

se

je nji-

je večina slovenskega

prebivalstva zaprta

domove, se je veliko podjetij

v

odločilo

za delo od

doma, učenci se šolajo na daljavo,

v porastu

je uporaba spletnih trgovin, stike

z

družinami in

sodelavci ohranjamo preko

spleta, medtem ko za kratkočasje skrbijo ra-

čunalniki, televizija in radio.

Brez

stvari, ki

jih večina od nas jemlje za samoumevne, kot

internet, hladilniki, pralni

stroji in

žar-

nice, bi bilo naše bivanje med epidemijo še

jih v zvezi s pojavom ko-

drugi pristojni organi. Tako

odvisna od elektrike.

so

no distribucijo električne energije.

je postalo

zelo je sodobna družba

hov vsakdanjik zelo spremenil. Medtem ko

svoje

širitev

so

sedanjem trenutku

V

ko bolj očitno, kako

sprejeli

za
ter

veliko težje, vsi ti pa brez električne energije
ne bi delovali. Poleg tega je elektrika temeljnega pomena tudi za delovanje bolnišnic in
zagotavljanje

pravočasnega

komuniciranja

omejevanje

med vlado, strokovnimi institucijami in prebivalci. Zaradi zavedanja o pomenu, ki ga ima

okužb zaposlenih. Pripravljen je tudi načrt

električna energija v sodobnem življenju, so

de-

morala svoje delo prilagoditi novim razme-

za

preventivne

zagotovitev

ukrepe

opravljanja

nemotenega

lovnih procesov

pot-

družb, pri

čemer

sprejete

ukrepe redno prilagajajo, sorazmerno

glede

na razmere ter navodila pristojnih organov.

Predsednika skupščine
sednika

Elektra

uprave

GIZ-DEE

Ljubljana

pred-

in

mag.

An-

dreja Ribiča so imenovali za kontaktno osebo
za

Civilno zaščito za vsa elektrodistribucij-

tudi elektrodistribucijska podjetja, ki

ram

so pomemben akter

centrih vodenja razporedili v ločene

cijskih

skupine in na različne lokacije, da je tveganje
za okužbo minimalno. Sprejeli so tudi ukrepe
za morebitno izmenjavo le teh med podjetji,
rezervne

ska podjetja.

v slovenski energetiki.

Tako so ključne operativne kadre v distribu-

ekipe so doma v samoizolaciji. Na-

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

tančno so organizirali tudi ekipe, ki delajo na
Sprejeti ukrepi so se do sedaj izkazali kot

učinkoviti in

elektrodistribucijska podjetja

terenu, ob upoštevanju vseh zaščitnih ukre-

pov za preprečevanje širjenja okužbe.

situacijo v celoti obvladujejo. Tudi v naslednjih

tednih bodo aktivno

dogodkov

ter

procese

spremljali

ustrezno

potek

prilagajali

nastalim razmeram tako, da bodo končnim
uporabnikom zagotavljali kakovostno in neprekinjeno napajanje z električno energijo.
Elektrodistribucijska podjetja se z ukrepi
in medsebojnim

Da

bodo uporabniki lažje premostili

težko obdobje, bodo v naslednjih
secih
gijo,

nižji

tudi računi

odklope, ki

so

za

treh

električno

to

meener-

sicer nujno potrebni za

vzdrževanje omrežja, pa bodo izvajali v mi-

nimalnem obsegu, če res ne bo

možno najti

druge rešitve. Ena od prioritet distributerjev

sodelovanjem trudijo za za-

je tudi skrb za gospodarstvo. Distributerji ves

nesljivo preskrbo z električno energijo tudi v

čas delujejo na način, ki bo zagotovil nemo-

kriznih razmerah in izvajanje nalog gospo-

ten ponovni

darske

zagotavljajo storitve

javne službe v zakonskem

minimu-

zagon gospodarstva. Ellcrati pa

in

oskrbo z električno

energijo za tiste veje gospodarstva, na primer

mu.

Tudi v zaostrenih razmerah oskrba z elektriko ostaja nemotena so

9. aprila 2020

sporo-

čili iz Gospodarskega interesnega združenja
distribucije

električne energije. Krizne

raz-

nas med

drugim opominjajo na nepo-

grešljivo vlogo

elektrike v našem življenju.

mere

gradbeništvo, ki še vedno lahko delajo, in nudijo podporo, da bo škoda zaradi posledic epidemije čim manjša.
V GIZ distribucije

ob tem še izpostavljajo,

da nas trenutne krizne razmere znova opominjajo

na

nepogrešljivo

življenju. Hkrati pa

vlogo

elektrike v

Zaposleni v slovenskih družbah za distribu-

našem

cijo električne energije si ves čas prizadevajo

tudi boljši vpogled v to, kako se bo njen po-

za

in

to, da so njihovi uporabniki, prebivalstvo

men še krepil

gospodarstvo, stabilno in

desetletjih. Živimo namreč

zanesljivo pre-

nam

omogočajo

in razvijal v prihodnjih letih in
v družbi, v kateri

skrbljeni z električno energijo, v teh kriznih

je varnost oskrbe z električno energijo temelj

časih pa je ta skrb še toliko večja.

blaginje in stabilnosti.
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da oskrba z

električno energijo poteka ne-

Zagotovljeno

moteno.

je

izvajanje

procesov v obratovanju in
tervencijskih

posegov. Vzpostavljene

lokacije

zervne

ključnih

zagotavljanju

zagotovljena

distribucijskih

re-

centrov

in

obravnava

posebna

in-

so

zašči-

in

osebja v teh centrih. Investicije in ostale

ta

storitve so omejene na najnujnejša opravila.
Poslovne stavbe so zaprte za obiskovalce in
komunikacija poteka preko elektronskih komunikacijskih kanalov in telefonov. Zaposle-

ni v pisarnah delajo večinoma od doma,
li

so razporejeni v manjše

osta-

skupine, koristijo

dopuste ali so na čakanju. Zaposleni so pou-

čeni o preventivnih ukrepih za zaščito pred
okužbami. Sestanki v fizični obliki se izvajajo
samo izjemoma.
a

Slika 3

Spletna

V obdobju 12.3.

stran

GIZ

Slovenske družbe za distribucijo električ-

distribucije električne
energije

ne

Slovenije

energije imajo v sedanjih razmerah dve
nalogi. Zagotavljati morajo stabilno

osnovni
Vir:

http://www.giz-dee.si

preskrbo

z

rabnikom
ne

ter

niji zabeležen 4,25
energije

do

25.3.

% upad

odjema električne

distribucijskega

iz

je bil v Slove-

2020.

v

pri-

2019

ozi-

sistema

merjavi z enakim obdobjem v letu

električno energijo svojim upo-

roma

8,58 % upad v primerjavi z letom 2018.

maksimalno zaščititi zaposle-

Če se

bo kriza nadaljevala

in

uporabnike pred

širjenjem okužb. Za

dodatno

in

se

bodo ukrepi

zaostrili, pričakujejo upad odjema

izpolnjevanje teh nalog delajo vsi zaposleni

električne energije za

v teh družbah. Elektrodistribucije pa

odjemalcev že čutijo pritisk za podaljševanje

vedno zavezane

so kot

tudi k medsebojni pomoči,

10 %

ali še več.

strani

S

rokov plačil in neizvajanje odklopov.

kadar je to potrebno. Prepričani so, da bomo
skupaj

premagali

dnost podali z

epidemijo

izkušnjo, ki

in

nas

se

v priho-

bo naredila

ZMANJŠANO POVPRAŠEVANJE PO
ELEKTRIČNI

ENERGIJI

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

močnejše.
Povpraševanje
�

Slika 4

Aktualni
skupnem
električne

podatki o

UPAD ODJEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ

je marca

DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

leta

prevzemu

energije v

distribucijski sistem

2019

jemalci
SODO,

v

sistemski operater distribucijske-

ga omrežja električne energije, je sporočil,

Sloveniji

2020

enakim

se

časom

zmanjšalo za 0,6 odstotka, saj so odmarca

prevzeli

električni energiji

po

v primerjavi z

2020

milijardo

iz
96,4

prenosnega

ur električne energije, kar

omrežja

kilovatnih

milijona

je bilo le za 1,1 mi-

lijona kilovatnih ur manj kot marca 2019. Ne-

Vir: sodo.si

posredni
prevzeli
za
za

odjemalci

so

skupno

marca

2020

146,4 milijona kilovatnih ur in tako

lanskimi primerjalnimi rezultati zaostali
11,7 odstotka.

Odjem distribucijskih pod-

jetij je v istem času

znašal 911

milijonov kilo-

vatnih ur, kar je bilo za 2,8 odstotka manj kot
marca

skupnemu

2019. K

marčevskemu od-

jemu je s prevzetimi 38,9 milijona kilovatnih
ur prispevala tudi črpalna elektrarna Avče,

ki

je sicer bila lani marca še v rednem remontu.
Zanimivi

so

tudi podatki

za prvo

trime-

sečje, pri čemer je bilo od začetka leta do konca marca 2020

tih

iz prenosnega omrežja prevze-

tri milijarde 419,4 milijona kilovatnih
ur oziroma za 0,9 odstotka več kot v enakem
že

lanskem obdobju. Dejansko dosežni rezultati
so sicer bili

za 2,1 odstotka nižji

bilančnih napovedi, pri čemer
Opomba: (*)

Pri letu

prevzem električne

2020

energije

so zaradi potrebne
na

dan 29. 2.

enake

2020

primerjalne

(prestopno

leto).

osnove

odšteli

odstopanj

od prvotnih

gre

večji delež

pripisati izrednim razmeram

za-

radi epidemije koronavirusa v drugi polovici
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marca 2020, zaradi česar so

številna podjetja

zaprla svoja vrata.

dnevno dopolnjujejo in izvajajo številne ukPoslovodstvo

repe.

je imenovalo delovno

TEŠ

skupino, ki je pripravila operativni načrt zaš-

PROIZVODNJA ENERGIJE V SLOVENIJI

čite

POTEKA NEMOTENO

zaposlenim in zunanjim izvajalcem oziroma

obvladovanja

in

obiskovalcem.
Podjetja

institucije

podrobna navodila

zaposlene so zagotovili

Za vse

elektroenergetike

ustrezne zaščitne maske, sredstva za razkuže-

so za vse kritične funkcije z ustreznimi ukre-

vanje rok ter redno obveščanje o preventivnih

pi zagotovili nemoteno obratovanje elektro-

ukrepih. Odpovedani so bili vsi ogledi v Ter-

in

energetskega sistema, kot

tudi vseh tržnih

funkcij trga električne energije.
V

sistema

spremljajo

zemeljskega plina,

problematiko

preno-

pozorno

okužbe

širjenja

s

koronavirusom ter izvajajo vrsto ukrepov za
obvladovanje

šir-

in preprečevanje

tveganj

jenja okužbe. O aktivnostih redno poročajo

Ministrstvu za infrastrukturo
sistem zemeljskega plina

in brez motenj. Izredna

stabilno
je name-

pozornost

njena sistemu za nadzor in upravljanje, kjer
deluje in biva

popolnoma izolirana od okolice. Pri pripravi

Eden

Evropskega združenja operaterjev preno-

snih sistemov za plin (ENTSOG) ter z izvedbo
možni meri skrbijo

ukrepov v največji
za

varno

in

zanesljivo

tako

obratovanje prenos-

nega sistema zemeljskega plina kot

tudi za

zagotavljanje varnosti in zdravja zaposlenih.
Skupina

Holding

(HSE) proizvede 65

slovenske

% vse

ne energije. Del Skupine
Šoštanj

trarna

slovenske električsta Termoelek-

HSE

in Dravske

(TEŠ)

elektrarne

elektrarne

izmed

kamero in

delovanja

proizvodnih

objek-

in družb skupine pripravili načrt ključ-

nega

kadra

za

zagotovitev

neprekinjenega

delovanja v primeru nastopa kriznih razmer.

so

tveganje

okužbe s

februarja 2020

24.

formacije

o

koronavirusom.

prejeli

potencialni

prve

Ko

javne in-

okužbi v Republiki

Sloveniji, so takoj sprejeli osnovne ukrepe za
preprečevanje

širjenja virusa v vseh članih

skupine. Poleg

tega

nostne

in

so

sprejeli nekatere var-

zaščitne ukrepe, da bi zagotovili

nemoteno proizvodnjo električne energije

in

toplote. Pripravili so akcijski načrt za ključno
(kritično) osebje, ki bo v izjemnih razmerah
opravljalo potrebne naloge.
V

Termoelektrarni

mesecem dni

boleznih in

Šoštanj

HSE

dela od doma, razen tistih, ki opravljajo

nujna dela, ki jih ni mogoče narediti od doma
(proizvodnja).
Premogovnik Velenje, ki je tesno povezan
s

Termoelektrarno

Šoštanj

družbe, ki

gospodarske

Po

navodilih Vlade

so

pred

sprejeli pravilnik o nalezljivih

med

dejavnost,

za delovanje države.

in

RS

sodi

(TEŠ),

opravlja

ki je ključnega pomena

Civilne zaščite

RS

je

Premogovnik Velenje svojo dejavnost organi-

ziral tako, da zagotavlja nemoteno izvajanje
dejavnosti,

hkrati

upošteva priporočila

pa

pristojnih glede koronavirusa. V Premogov-

niku Velenje obratujeta dva
različnih področjih

dnevno)

ocenjujejo,

dnevno

na

minulih dni

iz

premoga

ton

odkopa v dveh

jame. Glede

(približno

da

trenutna

količina premoga na deponiji zadošča za neenomesečno delovanje

moteno
se

bo

deponija

ob

ter da

TEŠ-a

nadaljnjem obratovanju

proizvodnje povečevala.
Drugi

energetski

elektrike

je Skupina

trarna

Krško

(NEK),

steber pri
GEN.

ki

proizvodnji

Nuklearna elek-

deluje

pod

njenim

okriljem, velja za objekt kritične energetske

infrastrukture.
Z razglasitvijo epidemije na

državni ravni

so prešli na zagotavljanje zgolj tistih funkcij,

ki

so

potrebne za

stabilnega

zagotavljanje varnega

obratovanja

elektrarne.

in

Uveden

je izmenski nadzor obratovanja, nujna testiranja varnostne opreme, nujna vzdrževalna

dela, analitična kemija
(TEŠ)

9. marca

od doma. Večina zaposlenih v skupini

Skupina HSE se je takoj odzvala na potenci-

alno

ukrep proti potencialni

2020

6000

tov

tudi

je

zaposlenih s

merilnikom pri vhodih v

IR

Kot previdnostni

Maribor (DEM), ki sta uvrščeni med kritično

prekinjenega

ukrepov

temperature

okužbi nekateri zaposleni delajo od

infrastrukturo.

so za zagotavljanje ne-

s potovanj

objekte TEŠ in Premogovnika Velenje.

porabo

V HSE

preventivnih

telesne

merjenje
termo

se vrnile

so

so napotili v samoizolacijo na domu.

iz tujine,

ukrepov spremljajo tudi informacije v okviru

in v Dravskih elektrar-

Šoštanj

in sestanki. Osebe, ki

Prenosni

RS.

obratuje

ekipa v dispečerskem centru

moelektrarni

nah Maribor, ekskurzije, dnevi odprtih vrat

družbi Plinovodi, ki je operater

snega

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

ter

hladilnih medijev,

radiološki

nadzor

okolju

fizično varovanje elektrarne.

ter

znotraj

elektrarne

in

v
Za-

koordinacije v

časno so zaprta vsa delovišča na projektih,

primeru izbruhov okužbe. Skladno z načrtom

dovoljeni so samo vstopi v elektrarno za sto-

načrt

vodenja in
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dela v izmenah in je najbolj

Moste, ki

ritve,ki so nujne za nemoteno zagotavljanje

enote

varnosti in

ogrožena. Del ekipe je skupaj 8 ur v zaprtem

obratovanja. Posebni

samozaščitnemu

namenjeni
menskega
za

osebja

ukrepi

so

obnašanju

iz-

zagotavljanju pogojev

in

zmanjšanje tveganja okužbe. Upoštevajo

-

prostoru
te.

komandni

Trenutno

sobi proizvodne enouradno

beležijo

ne

potrjenih

okužb. Seveda pa spremljajo določene strožje

navodila za zmanjšanje verjetnosti prenosa

ukrepe v nekaterih drugih infrastrukturnih

virusa, samoizolacije, medsebojne ločenosti

podjetjih

in

stalnosti izmenskih posadk, dezinfekcije

skupnih vozlišč

in nadzora

ob

temperature

(popolna

izolacija

delovnem

na

mestu, čakanje na domu cele izmene, kjer se
je pojavil sum okužbe, ...), ki jih bodo sprejeli

vstopu v elektrarno. Izdana so jasna navodila

v primeru poslabšanja

samozaščitnega obnašanja zaposlenih izven

tovalnega osebja.

stanja (zdravja) obra-

delovnega časa, prepovedana so vsa službena

obvezna

potovanja,

za vse povratnike

dvotedenska karantena

iz počitnic v Italiji, vsi

ses-

SPREJETI UKREPI ZA BLAŽENJE POSLEDIC
ZA ODJEMALCE ELEKTRIČNE ENERGIJE

tanki se izvajajo preko digitalnih povezav.
V

imajo na razpolago šest izmenskih posadk za

24-urni nadzor

tehnološkega

Naj-

procesa.

jedrska elektrarna Krško

Ker

so

»zdravo« karanteno

in

v bližini

elektrarne za dve izmenski posadki s ciljem,

in

SARS-

(COVID-19) je Vlada RS 20. marca 2020

zagotavljanje podpor

za

proizvodnji

električne energije v soproizvodnji z visokim
izkoristkom in iz obnovljivih
za

male poslovne končne

ki

uporabniki,

imajo

virov energije

odjemalce
odjema

vrsto

(to

so

gospo-

da ohranijo zdravje licenciranih operaterjev,

dinjstvo

brez katerih elektrarna ne more ostati. Pred

brez

selitvijo izmenskih posadk v »zdravo« karan-

malce električne energije. Tako ti odjemalci

izvajajo preventivno testiranje zdravih

teno

operaterjev za

gotovost, da so resnično

100 %

neokuženi. Postopek je že
Ministrstva za zdravje
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

-CoV-2

spevka

ne more

obratovalnega nadzora,

ostati brez

sme

vzpostavili

okviru ukrepov za blaženje socialnih

gospodarskih posledic širjenja virusa

izdala Odlok o začasni oprostitvi plačila pri-

večja skrb je namenjena prav njim.

ne

V

kriznih razmerah širjenja koronavirusa

v prihodnje

Za

popolno

za

kar

tarifnih

Brestanica

ustrezno

(uvr-

podlago

objekte kritične

med

(TEB),

infrastruk-

za zdravje

RS

pred

popolno

izolacijo v prostorih

Ljubljani

vročo

javno

podjetje

proizvaja, distribuira

Ljubljana

l.

obračun

za

marca do

maja

31.

se gospodinjskim in malim poslovnim

odjemalcem

bo

ne

obračunala tarifna

stavka za obračunsko

moč. Za

po-

povprečnega

gospodinjskega odjemalca (in mali poslovni
odjem) se bo omrežnina znižala za 33 %. Skupaj z ukrepom Vlade RS bo znašal skupni me-

elektrarne.
V

postavk

omrežnine.Za obdobje od
2020

za

izrednim ukrepom uveljavil

spremembo

izvedbo predhodnih testiranj obratovalne

posadke

je regulator trga, Agencija

tega

osamitev obratovalnega osebja na

potrebujejo

ukrepi

%.

20

z

in odobritev Ministrstva

ture)

za

Poleg

predvideni

odje-

dobju od 1. marca do 31. maja 2020, kar naj bi

račun znižali za okoli

energijo RS,

so

napetosti

gospodinjske

prispevka OVE+SPTE v ob-

za

TEB

stitev

strani

in

moči)

ne bodo plačevali

RS.

Termoelektrarni

lokaciji

odobren s

ostali odjem na nizki

in

merjenja

vodo, paro

ter proizvaja

in

Energetika
in

dobavlja

hlad (toplotno energijo)

in dobavlja električno energijo

sečni prihranek približno 27

%.

PRIHRANKI NA RAČUNIH ZA ELEKTRIČNO

ENERGIJO V ČASU EPIDEMIJE
KORONAVIRUSA

iz visoko učinkovite soproizvodnje. Delujejo
še v osmih sosednjih obči-

v prestolnici in

nah.
so

V

času ogroženosti z

sprejeli

ukrepov

zaščito

ter

so

določene specifične

napotili

na domu

služb
na

v

in

ukrepe za

Del

osebja

vzdrževalnega

osebje

podjetju.

delo od doma, pripravljenost

ter na

čakanje. Vzpostavili so

sistem izmenične prisotnosti na
upoštevaje

Ker je

COVID-19

večino nacionalno priporočenih

zaposlenih

podpornih

virusom

tudi

delovnem

strokovno pokritost

Ministrstvo za infrastrukturo (Mzl)

v teh dneh prejema mnogo vprašanj v zvezi
z

računi za elektriko, je za boljše razumeva-

nje ugodnosti pripravilo podrobnejšo razlago
posameznih postavk
nan

na

računih

in izraču-

zaradi nezaračunavanja po-

prihranek

stavk prispevka

OVE+SPTE

in omrežnine

za

obračunsko moč.
Spomnimo,

da

je

vlada

prispevka

posameznih delovnih področij. Večji problem

OVE+SPTE

predstavlja skupina zaposlenih v proizvodnji

marca do 31. maja) znižala na nič. Cena le-te-

mestu

za

obdobje

treh

ceno

mesecev

(od

1.
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a Slika 6
0,73896

evra/kW/mesec za

go-

se plačuje glede na obračunsko moč (kw/me-

spodinjstva in 0,99297

evra/kw/mesec za

od-

sec).Ta

ga

je običajno

nizki

na

jem

Poleg

napetosti

tega
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za

Cena

te

merjenja moči.

je Agencija za

pa

enako obdobje ceno
žnine

brez

postavke

postavila na nič.

moč

običajno

evra/kW/mesec za

energijo za

postavke omre-

tarifne

obračunsko

in

znaša

0,74142

obe odjemni skupini

(za

gospodinjstva in za odjem na nizki napetosti

še

mesečno

menjen za delovanje operaterja trga z

triko

električne energije
stavk.

Na

sečno

porabljeno

mesečni

tarifi (VT

-

mali tarifi

je

prazniki). Ob

sestavljena iz več

(kWh)

energijo
med

in

6.

ponoči, sobota,

-

tem

Mzl

visoki

po

22. uro)

in po

nedelja

in

energijo (kWh).

del pripada

dobaviteljem elektrike,

ga konča pri proizvajalcih

-

večji

del

omrežja

ja ni elektrike).

-

Ta

omrežnino

del konča

(brez

prispevek se

čunsko močjo

in

MT (dvotarifno

dneh

od 12.

3.

do 20.4.
Vir:

sodo.

si

prispevek

je

ob-

Glede na porabljeno celotno energijo plačujemo

(kWh), ki gre

še trošarino
Na

vsoto

vsega pa se
gre

prav

v državni

zaračuna

še

tako v državni

proračun.

omrež-

pri operaterjih

KOLIKŠNI SO MESEČNI

PRIHRANKI NA

OBDOBJU

(kWh), ločeno

merjenje)

ET (enotarifno merjenje). Del

v

in

merilno

plačuje sorazmerno z obra-

OD MARCA DO MAJA 2020?

na porabljeno energijo

za izbrano

dnevih
2019

(kW/mesec).

cijskih družbah. Omrežnino plačujemo delno

VT

2020

2018,

te in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE).
Ta

POLOŽNICAH ZA ELEKTRIKO V

za

enakih

po

v letih

mesečno

spodbujanje

omrežja (ELES, SODO) in pri elektrodistribu-

glede

dosežene temperature

zraka

energetske prenove

Tretji pa je prispevek za

22-odstotni DDV, ki

Poleg porabljene energije plačujemo tudi
strošek

Ta

gibanja

novljivih virov (OVE) in soproizvodnje toplo-

proračun.

elektrarnah.

spodbujanju

prikazana

stavb.

poudarja, da nekateri

odjemalci imajo ves čas enotno tarifo (ET).Ta

sorazmerno s celotno

tudi

zraka,

maksimalne dnevne

lokacijo

prispevek za energetsko učinko-

je

vitost (URE),

po-

položnici plačujemo me-

delavnik
(MT

obračun

za

elek-

(Borzen).

namenjen

Struktura cene na položnici

zato je

primerjava

delo-

porabljeno energijo (kwh),ki je na-

porabljeno

POLOŽNICI?

prispevek za

je

Prvi

je

temperatura

vanje operaterja trga, sorazmerno s celotno

Drugi

IZRAČUNAN ZNESEK NA MESEČNI

KAKO JE

prispevki.

vplivnih

energije

električne

je zapisana na vsakem prejetem računu.

trije

izmed

faktorjev na porabo

Poleg energije in omrežnine pa plačujejo

merjenja moči).

brez

jakosti glavne varovalke

je odvisna od

Eden

oziroma

omrežnine

pa

Obračunska

na

skupina

sta

moč

odjemalca

navedeni

in

odjem-

na vsakem

računu
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Slika 7

Prihranki

na računih

za električno

v obdobju epidemije
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http://www.cnergetika

portal,

si/fileadmin/dokiimenti/novice/
covid-l9/prihranki_ee
(22.4.2020)

zaradi
in

COVID-19
Vir:

elektriko. Skupni

za

energijo

neplačevanja

omrežnine

čenim

ji

za

covid-l9.htm

na
pa

od 5,42

nizki

nja

do

evra

od

za

izračun

uveljavitve
prispevka

prispevka

77,66

Za

odjem

moči

do

evra

292

ukrepa oprostitve plačeva-

OVE+SPTE

in

omrežnine

7, ločeno za

obe

čunsko

merilnega mesta.

okrog

za

poudarja,

mesec

da bodo nekateri

že

marec

odjemalci

zato

zato

morda prejeli napačne položnice. Dobavitelji
jih bodo preklicali in poslali nove ali pa razli-

ko poračunali naslednjič.
odjemalec meni,

Če

za

napako,

da

gre pri obračunu

račun reklamira pri

naj

svojem

dobavitelju. Način reklamacije in kontaktni
podatki dobavitelja pa so vidni na računu.

so prikazani v tabeli na sliki

glede na obra-

vrsti odjema

ODZIVI TRGOVCEV Z ZNIŽANJEM CEN
ELEKTRIČNE

NAPAKE

Podjetje

ENERGIJE

Ukrepa vlade
uveljavljena

in Agencije
21.

marca

za

energijo sta

2020,

ko

je

bilo

cem

za

15

in

svojim

gospodinjskim

malim poslovnim odjemal-

odstotkov znižalo ceno električne

energije in

to

za

marca do maja
Iz

je

GEN-I

odjemalcem
bila

položnic za

tisoč

60

poslanih. Ministrstvo za infrastrukturo

evrov.

mesečnih prihrankov za-

moč

MOŽNE SO

niž-

merjenja

obračunsko
moč

vklju-

z

odjem

evra.

brez
6,35

OVE+SPTE

moč

gospodinjski

napetosti
nižji

bodo

stroški bodo

obračunsko

za
za

DDV

Natančen

radi

mesečni

obdobje

treh mesecev

Energije plus so sporočili, da so z

menom, da zmanjšajo posledice

ltoronavirusa

žajo

že

s

izvedli

ukrepov, sedaj pa so se odločili, da znitudi cene elektrike in plina za obdobje

treh mesecev.
in

na-

epidemije

oziroma negativne učinke,

katerimi se soočajo njihovi kupci,
vrsto

od

2020.

Vsem

gospodinjskim kupcem

malim poslovnim kupcem brez merjenja

moči, z

izjemo

tistih na

tako za marec, april in maj

Samooskrbi, bodo
2020

znižali cene

električne energije za pet odstotkov, cene zemeljskega plina pa za trideset odstotkov. ■
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Študentov več kot v prejšnjem študijskem letu. To se
ni zgodilo že 10 let.

Za tekoče študijsko leto 2019/2020 je bilo v terciarno izobraževanje v Sloveniji
vpisanih 76.728 študentov, kar je za odstotek več kot v prejšnjem študijskem
letu. Skoraj 6000 študentov je prišlo na študij iz tujine, večina iz držav bivše
Jugoslavije.

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

Uredništvo DOSTOP.si 11/05/2020 7

V Sloveniji je število študentov zadnjih devet let vztrajno padalo, v povprečju za več kot 4320 na
študijsko leto. V lanskem študijskem letu je bilo študentov 75.991, kar je skoraj 39.000 manj kot
pred desetimi leti. V tekočem študijskem letu pa je študentov spet več kot prejšnje leto. Število
študentov je najopazneje zraslo med doktorskimi študenti (7 odstotkov) in študenti
visokošolskega strokovnega izobraževanja (za 3,2 odstotka), kažejo podatki republiškega
statističnega urada (Surs).
V višje strokovno izobraževanje se je v tem študijskem letu vpisalo 10.662 študentov, kar
predstavlja 14 odstotkov vseh študentov.
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V visokošolske študijske programe je bilo vpisanih 66.066 študentov; skoraj dve tretjini (63,5
odstotka) v programe 1. stopnje (19.696 v strokovne in 22.237 v univerzitetne programe). V
magistrske študijske programe jih je bilo vpisanih 31,5 odstotka oz. 4368 v enovite in 16.459 v
magistrske programe po končani 1. stopnji. Doktorski študenti pa predstavljajo pet odstotkov
vseh visokošolskih študentov.
Novincev oz. brucev je več

Kljub hitremu upadu števila študentov v zadnjem desetletju pa število novincev v visokošolskem
izobraževanju v istem obdobju ni bistveno upadlo. V prvi letnik se je tako prvič vpisalo 14.988
študentov, kar je približno 2,4 odstotka več kot v prejšnjem študijskem letu (14.618).
Za visokošolski strokovni študij se je v tem študijskem letu odločilo 6673 novincev. Večina (79
odstotkov) jih je imela srednjo strokovno izobrazbo. Univerzitetni ali enovit magistrski študij pa je
izbralo 8315 novih študentov, večina (84 odstotkov) s predhodno doseženo srednjo splošno
izobrazbo. Večina novincev (62 odstotkov) je bilo starih 19 let, desetina pa starejših od 22 let,
370 med njimi je imelo 30 let ali več.
Kateri programi so bolj oz. manj obiskani?

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

Največ študentov je bilo vpisanih v programe tehnika, proizvodna tehnologija in gradbeništvo
(18,6 odstotka), poslovne in upravne vede, pravo (18,5 odstotka) ter zdravstvo in socialna
varnost (13,5 odstotka). Najmanj študentov študira kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in
veterinarstvo (2,9 odstotka) ter informacijske in komunikacijske tehnologije (5,6 odstotka).
Med vsemi študenti je več žensk (57,3 odstotka). Te številčno prevladujejo na večini področij
izobraževanja. Še posebej “ženski” področji sta področje izobraževalne znanosti in
izobraževanje učiteljev, kjer je žensk med študenti skoraj 88 odstotkov, in področje zdravstvo in
socialna varnost, kjer je študentk 77 odstotkov. Moški pa so v večini na dveh področjih:
informacijske in komunikacijske tehnologije (83 odstotkov) in pa tehnika, proizvodne tehnologije
in gradbeništvo (74 odstotkov), navajajo na Sursu.
Povprečni študent je star skoraj 24 let

Študenti terciarnega izobraževanja so bili v tem študijskem letu v povprečju stari 23,9 leta.
Najmlajši so bili študenti visokošolskega univerzitetnega študija, v povprečju so bili stari 21 let.
Študenti visokošolskega strokovnega študija so bili v povprečju dve leti starejši (23,3 leta),
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višjega strokovnega izobraževanja pa skoraj pet let (24,9 leta). Študenti na magistrskem študiju
so bili v povprečju stari 26,5 leta, doktorski študenti pa 33,1 leta.
Razlika v starostni strukturi je bila velika tudi med rednimi in izrednimi študenti. Povprečna
starost vseh rednih študentov je bila 22,3 leta, izrednih pa sedem let več (29,3 leta).
Veča se število mobilnih študentov

Med vsemi študenti terciarnega izobraževanja v študijskem letu 2019/2020 je 5974 ali 7,8
odstotka mobilnih študentov oz. tistih s stalnim prebivališčem v tujini, in to iz več kot 100 držav.
Podobno kot v prejšnjih študijskih letih jih je več kot polovica iz držav bivše Jugoslavije (3506),
nekaj več kot četrtina iz držav EU (1667), preostali pa iz drugih držav (801).
V primerjavi s predhodnim študijskim letom se je število mobilnih študentov povečalo za 17,8
odstotka. Njihov delež med vsemi študenti terciarnega izobraževanja pa za 1,2 odstotne točke.
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SBC: Koronavirus poleg turizma močno prizadel tudi
nekatere druge panoge
11.05.2020 09:56

Ljubljana, 11. maja (STA) - V Klubu slovenskih podjetnikov SBC so na podlagi rednih
anket, ki jih izvajajo med svojimi člani, opozorili, da so zaradi novega koronavirusa ob
turizmu zelo prizadete tudi panoge, ki so povezane s turizmom, in še nekatere druge.
Med temi so izpostavili igralništvo, sektor zabave, avtomobilsko industrijo in logistiko.
"Te ugotovitve smo sproti posredovali vladnim predstavnikom in strokovni skupini pod
vodstvom Mateja Lahovnika, zato pričakujemo, da jih bodo pri nišnih in panožnih ukrepih v
tretjem svežnju vladnih protikoronskih ukrepov tudi upoštevali," so danes spočili iz SBC.
Na področju turizma in gostinstva so najbolj prizadete turistične agencije, domača turistična
podjetja, korporativni in kongresni turizem, organizatorji in kreatorji prireditev ter proizvodni
dobavitelji turizma, so navedli.

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

Zelo prizadeti pa je tudi igralniški sektor, so povedali in izpostavili izvoznike opreme za
igralništvo in slovenske igralnice. V sektorju zabave so opozorili na glasbeno produkcijo, v
avtomobilski industriji na razvojne dobavitelje, v logistiki pa na transport.
V dejavnostih gradbeništvo, tehnična trgovina in industrija so opozorili na padec investicij.
"Zdaj je čas za odpravo birokratskih postopkov," so ocenili. Padec investicij se pričakuje za
obdobje dveh let. Zato je po njihovem treba okrepiti javne investicije.
Ob tem pa so poudarili, da bo treba okrepiti tudi projekte za raziskave in razvoj. Država bi
morala biti po njihovem mnenju zelo pozorna še na investicijsko zelo aktivna podjetja v
zadnjem letu in pol ali dveh letih, ki so zaradi tržnega potenciala veliko investirala, sedaj pa so
dvojno prizadeta.
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#video Nevladniki zaradi predloga SNS pri zakonu o ohranjanju
narave pozivajo k protestu
Predlog dopolnila k predlogu novele zakona o ohranjanju narave, s katerim poslanci
SNS predlagajo zaostritev pogojev za sodelovanje nevladnih organizacij v postopkih, je
razburil nevladne okoljske organizacije. Člane odbora pozivajo, naj dopolnila ne
sprejmejo, in pozivajo k protestnemu shodu v torek pred DZ.
STA

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

11. maj 2020 18:47
11. maj 2020 18:51
Predviden čas branja: 4 min

(Foto: Facebook/Balkan River Defence)

Poslanci SNS so k predlogu novele zakona o ohranjanju narave  ki bo v torek ob 14. uri na mizi
odbora DZ za okolje in prostor, po prvotnem predlogu vlade pa bi z njim v slovenski pravni red
pravilno prenesli evropsko direktivo o habitatih  vložili predlog dopolnila, s katerim predlagajo
zaostritev pogojev za sodelovanje nevladnih organizacij v javnem interesu v upravnih postopkih,
povezanih s tem zakonom. Predlagajo pogoje, kot jih je novelirani prvi protikoronski zakon že
določil v gradbenem zakonu.
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Po predlogu SNS bi lahko nevladna organizacija na področju ohranjanja narave pridobila status
nevladne organizacije v javnem interesu, med drugim če bi imela v tekočem in zadnjih dveh letih
vsaj 50 aktivnih članov, ves čas zaposlene najmanj tri osebe s polnim delovnim časom in sedmo
stopnjo izobrazbe ter najmanj 10.000 evrov premoženja v vsakem od teh treh let. To bi morala
dokazati z ustrezno dokumentacijo.
Predlog je razburil nevladnike. "Amandma skuša v zakon vriniti člene, ki bi odstranili vse ovire pri
izkoriščanju slovenske narave ... V igri je nekontroliran dostop do narave in naravnih virov," v
videu, objavljenem na družbenem omrežju facebook, opozarjajo v gibanju Balkan River Defence.
Zato pozivajo k "toči esporočil poslancem", naj glasujejo proti predlaganemu dopolnilu.

»Pokažimo, da poslancem gledamo pod prste«
BOMO PUSTILI, DA NAS OROPAJO NARAV…

ꞏ
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Balkan River Defence Follow

Ker pa po njihovi oceni esporočila najbrž ne bodo dovolj, menijo, da "je smelo, da se v torek ob
13.30 srečamo pred DZ, na Trgu republike, in z domiselnimi transparenti, pesmijo in rekreacijo
opozorimo na to, da je prihodnost slovenske narave in z njo nas v njihovih rokah". "Pokažimo
poslancem, da jim gledamo pod prste, saj bo glasovanje javno," so dodali.
V društvu Eko krog so poslance pozvali, naj predloga ne sprejmejo. Pri tem opozarjajo, da si v
Sloveniji v zadnjih letih vse velike investicije lastijo razni gospodarski lobiji, ki so jim naravni viri in
degradacija okolja zgolj sredstvo za večji dobiček. "Komisija za preprečevanje korupcije meni, da
je prisotnost nevladnih organizacij v postopkih pridobitve gradbenih dovoljenj pomemben
mehanizem zmanjšanja tveganj za korupcijo in doslednega uveljavljanja javnega interesa. Zato
so nevladne organizacije trn v peti lobijem," so zapisali v današnjem sporočilu.

»Okolje ne pripada desnim in ne pripada levim«
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"Okolje ne pripada desnim in ne pripada levim. Pitna voda, rodovitna prst, čist zrak, biotska
pestrost in zdravi ekosistemi nimajo predznaka, niti tistega za evro. Vlada je gospodarskim
lobijem pod krinko interventne antikoronske zakonodaje na široko odprla vrata, okoljskim
nevladnim organizacijam pa praktično onemogočila nadzor nad zakonitostjo postopkov in
okoljevarstveno sprejemljivostjo. To bi SNS in minister Vizjak zdaj zapisala še v zakon o
ohranjanju narave," so dodali v Eko krogu. "Zdaj torej ne gre več za kratkoročno pomoč
gospodarstvu, pač pa za načrtno in dolgoročno uničevanje narave in naravnih virov v Sloveniji,"
so prepričani.
V opozicijski stranki Levica medtem pravijo, da SNS opravlja "umazano delo" za vlado. "V
primeru, da predlog uspe, bo to pomenilo na stežaj odprta vrata za vsakršne okoljsko uničujoče
projekte: od akumulacijskih jezer na Muri in srednji Savi prek frackinga v Petišovcih do
uničevanja kmetijskih zemljišč z avtocestnimi kraki in novimi magnami, do vedno novih
nakupovalnih središč, do megalomanske 'prenove' Plečnikovega stadiona v Ljubljani," so v
stranki zapisali v današnji izjavi. Dodali so, da bo, če bo predlog sprejet, status delovanja v
javnem interesu na področju ohranjanja narave izgubilo več kot 90 odstotkov sedanjih imetnikov.
V Levici menijo, da ko gre za zaščito narave in okolja "pred nasiljem kapitala in samovoljo vlade
Janeza Janše", nihče ne sme ostati tiho. Zato podpirajo protest v torek ob 13.30 na Trgu
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

republike v Ljubljani in nasploh vsa prizadevanja za obrambo okolja pred uničevanjem pod
pretvezo izrednih razmer.
Vodja koalicijske poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je po današnjem vrhu koalicije sicer
povedal, da v koaliciji končne uskladitve glede dopolnila še ni.
Novela bi po predlogu vlade v zakon vnesla spremembe, povezane s prenosom evropske
direktive o habitatih. Slovenija je po opominu Evropske komisije oktobra 2017 zadovoljivo
pojasnila tri od šestih izpostavljenih zadev, za dokončno odpravo kršitve pa so nujno potrebne
predlagane spremembe zakona o ohranjanju narave, navaja vlada.
Predlagana novela naj bi ustrezneje opredelila izjeme pri uporabi zakona v primeru naravnih
nesreč ali ukrepov obrambe, vključno z opredelitvijo, kdaj ta stanja prenehajo, in z zahtevo, da se
ugotovi vpliv izvajanja nujnih del na cilje ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih
vrednot. Z novelo naj bi med drugim tudi jasneje določili, da mora imeti vzpostavitev
nadomestnega habitata enake naravovarstvene značilnosti kot nadomeščeni habitat.
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POSVET: KAKO LAHKO SKUPAJ SPODBUJAMO
PROSTOVOLJSTVO V ZASAVSKI REGIJI

Consulta vabi organizacije iz zasavske regije, da se jim pridružijo na on-line posvetu
nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki v svoje delovanje vključujejo prostovoljce.
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Na posvetu, ki bo potekal v četrtek, 14. 5. 2020, ob 10. uri preko aplikacije Zoom, bodo skupaj razmislili o
možnostih skupne graditve prostovoljstva v zasavski regiji.
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Več o dogodku in prijavi najdete na spletni strani Consulte.
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#video Nevladniki zaradi predloga SNS pri zakonu o ohranjanju
narave pozivajo k protestu
Predlog dopolnila k predlogu novele zakona o ohranjanju narave, s katerim poslanci
SNS predlagajo zaostritev pogojev za sodelovanje nevladnih organizacij v postopkih, je
razburil nevladne okoljske organizacije. Člane odbora pozivajo, naj dopolnila ne
sprejmejo, in pozivajo k protestnemu shodu v torek pred DZ.
STA
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11. maj 2020 18:47
11. maj 2020 18:51
Predviden čas branja: 4 min

(Foto: Facebook/Balkan River Defence)

Poslanci SNS so k predlogu novele zakona o ohranjanju narave  ki bo v torek ob 14. uri na mizi
odbora DZ za okolje in prostor, po prvotnem predlogu vlade pa bi z njim v slovenski pravni red
pravilno prenesli evropsko direktivo o habitatih  vložili predlog dopolnila, s katerim predlagajo
zaostritev pogojev za sodelovanje nevladnih organizacij v javnem interesu v upravnih postopkih,
povezanih s tem zakonom. Predlagajo pogoje, kot jih je novelirani prvi protikoronski zakon že
določil v gradbenem zakonu.
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Po predlogu SNS bi lahko nevladna organizacija na področju ohranjanja narave pridobila status
nevladne organizacije v javnem interesu, med drugim če bi imela v tekočem in zadnjih dveh letih
vsaj 50 aktivnih članov, ves čas zaposlene najmanj tri osebe s polnim delovnim časom in sedmo
stopnjo izobrazbe ter najmanj 10.000 evrov premoženja v vsakem od teh treh let. To bi morala
dokazati z ustrezno dokumentacijo.
Predlog je razburil nevladnike. "Amandma skuša v zakon vriniti člene, ki bi odstranili vse ovire pri
izkoriščanju slovenske narave ... V igri je nekontroliran dostop do narave in naravnih virov," v
videu, objavljenem na družbenem omrežju facebook, opozarjajo v gibanju Balkan River Defence.
Zato pozivajo k "toči esporočil poslancem", naj glasujejo proti predlaganemu dopolnilu.

»Pokažimo, da poslancem gledamo pod prste«
BOMO PUSTILI, DA NAS OROPAJO NARAV…

ꞏ
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Balkan River Defence Follow

Ker pa po njihovi oceni esporočila najbrž ne bodo dovolj, menijo, da "je smelo, da se v torek ob
13.30 srečamo pred DZ, na Trgu republike, in z domiselnimi transparenti, pesmijo in rekreacijo
opozorimo na to, da je prihodnost slovenske narave in z njo nas v njihovih rokah". "Pokažimo
poslancem, da jim gledamo pod prste, saj bo glasovanje javno," so dodali.
V društvu Eko krog so poslance pozvali, naj predloga ne sprejmejo. Pri tem opozarjajo, da si v
Sloveniji v zadnjih letih vse velike investicije lastijo razni gospodarski lobiji, ki so jim naravni viri in
degradacija okolja zgolj sredstvo za večji dobiček. "Komisija za preprečevanje korupcije meni, da
je prisotnost nevladnih organizacij v postopkih pridobitve gradbenih dovoljenj pomemben
mehanizem zmanjšanja tveganj za korupcijo in doslednega uveljavljanja javnega interesa. Zato
so nevladne organizacije trn v peti lobijem," so zapisali v današnjem sporočilu.

»Okolje ne pripada desnim in ne pripada levim«
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"Okolje ne pripada desnim in ne pripada levim. Pitna voda, rodovitna prst, čist zrak, biotska
pestrost in zdravi ekosistemi nimajo predznaka, niti tistega za evro. Vlada je gospodarskim
lobijem pod krinko interventne antikoronske zakonodaje na široko odprla vrata, okoljskim
nevladnim organizacijam pa praktično onemogočila nadzor nad zakonitostjo postopkov in
okoljevarstveno sprejemljivostjo. To bi SNS in minister Vizjak zdaj zapisala še v zakon o
ohranjanju narave," so dodali v Eko krogu. "Zdaj torej ne gre več za kratkoročno pomoč
gospodarstvu, pač pa za načrtno in dolgoročno uničevanje narave in naravnih virov v Sloveniji,"
so prepričani.
V opozicijski stranki Levica medtem pravijo, da SNS opravlja "umazano delo" za vlado. "V
primeru, da predlog uspe, bo to pomenilo na stežaj odprta vrata za vsakršne okoljsko uničujoče
projekte: od akumulacijskih jezer na Muri in srednji Savi prek frackinga v Petišovcih do
uničevanja kmetijskih zemljišč z avtocestnimi kraki in novimi magnami, do vedno novih
nakupovalnih središč, do megalomanske 'prenove' Plečnikovega stadiona v Ljubljani," so v
stranki zapisali v današnji izjavi. Dodali so, da bo, če bo predlog sprejet, status delovanja v
javnem interesu na področju ohranjanja narave izgubilo več kot 90 odstotkov sedanjih imetnikov.
V Levici menijo, da ko gre za zaščito narave in okolja "pred nasiljem kapitala in samovoljo vlade
Janeza Janše", nihče ne sme ostati tiho. Zato podpirajo protest v torek ob 13.30 na Trgu
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republike v Ljubljani in nasploh vsa prizadevanja za obrambo okolja pred uničevanjem pod
pretvezo izrednih razmer.
Vodja koalicijske poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je po današnjem vrhu koalicije sicer
povedal, da v koaliciji končne uskladitve glede dopolnila še ni.
Novela bi po predlogu vlade v zakon vnesla spremembe, povezane s prenosom evropske
direktive o habitatih. Slovenija je po opominu Evropske komisije oktobra 2017 zadovoljivo
pojasnila tri od šestih izpostavljenih zadev, za dokončno odpravo kršitve pa so nujno potrebne
predlagane spremembe zakona o ohranjanju narave, navaja vlada.
Predlagana novela naj bi ustrezneje opredelila izjeme pri uporabi zakona v primeru naravnih
nesreč ali ukrepov obrambe, vključno z opredelitvijo, kdaj ta stanja prenehajo, in z zahtevo, da se
ugotovi vpliv izvajanja nujnih del na cilje ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih
vrednot. Z novelo naj bi med drugim tudi jasneje določili, da mora imeti vzpostavitev
nadomestnega habitata enake naravovarstvene značilnosti kot nadomeščeni habitat.
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VDC NM spet z obiski in kmetovanjem :)
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Avtor: Robert Erjavec - 11 maja, 2020 21:50

V njihovi družbi je vedno prijetno, vsaj meni. V enotah VDC Novo mesto so znova
dovoljeni obiski in vodeni sprehodi, uveljavljen je poseben protokol, živahno je v bivalni
enoti NM, kjer so se lotili pravih kmetijskih opravil, tudi z bučo velikanko.
Z današnjim dnem so, v skladu z navodili pristojnih, znova dovoljeni obiski v glavni
enoti VDC NM ter bivalnih enotah v Novem mestu in Trebnjem. Po novem protokolu so
obiski omogočeni ob vnaprejšnji najavi in podpisu posebne izjave v za to določenih
prostorih zavoda. Stanovalca lahko obišče največ ena zdrava oseba naenkrat, vnos živil
in drugih predmetov je določen pod posebnimi pogoji, navodila so objavljena na spletni
strani VDC NM, o spremembah so obveščeni tudi svojci.
Odslej so omogočeni vodeni sprehodi posameznega uporabnika v spremstvu
zaposlenega. Za omenjene, razbremenilne sprehode so pripravljena ustrezna potrdila
ob veljavnem Odloku o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih
mestih in površinah. Stanovalcem je sicer omogočeno gibanje na prostem – v
rekreacijskem parku za VDC in v parku ob prostorih zavoda.
Delavnice, kjer sicer poteka zaposlitev pod posebnimi pogoji, za zdaj ostajajo zaprte.
Potekajo priprave na njihov vnovični zagon, ob tem pa tudi načrtovanje graditve novih
delavnic v enoti v Trebnjem. Zdajšnji prostori tam ne zadoščajo potrebam ter ne
izpolnjujejo veljavnih standardov in pogojev za delo.
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Zelo živahno je v bivalni enoti na Cesarjevi ulici v Novem mestu. Stanovalci so ponosni
lastniki več kokoši, ki valijo. Sami so vzgojili številne sadike, ki krasijo njihov vrt. Na
njem bo kmalu tudi buča velikanka, katere seme že kalijo v okviru istoimenske
vseslovenske akcije pod okriljem VDC Tončke Hočevar. Seme so začeli kaliti pred
tednom dni v vseh bivalnih enotah VDC NM. Upajo, da bo 25. septembra, ko bodo
opravili tehtanje, njihova buča najtežja med vsemi, ki rastejo v varstveno delovnih
centrih po državi.
VDC Novo mesto je javni socialno varstveni zavod. Uporabniki so odrasle osebe z
motnjo v duševnem in telesnem razvoju, ki jim nudijo storitev institucionalnega varstva
in storitev: vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji.
Institucionalno varstvo uporabnikom nadomešča oziroma dopolnjuje funkcijo doma ali
lastne družine. Storitev obsega osnovno oskrbo (bivanje, organiziranje prehrane,
tehnično oskrbo in prevoz), socialno oskrbo (izvajanje nalog varstva, posebnih oblik
varstva, vzgoje in priprave na življenje in nalog vodenja) in zdravstveno varstvo po
predpisih s področja zdravstva (zdravstveno nego, izvajanje medicinsko – tehničnih
posegov in postopkov glede na opredelitve pristojnega zdravnika).
Navedeno obliko storitve VDC NM izvaja na treh lokacijah. V glavni enoti v Novem
mestu je 61 uporabnikov; v bivalnih enotah Novo mesto in Trebnje pa po 12
uporabnikov. Zavod tako predstavlja drugi dom za 85 odraslih oseb z motnjo v
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razvoju., so še sporočili iz VDC Nm.
(foto: VDC Nm)
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(SPREMLJAMO) DZ potrdil rast izdatkov države
za spopad s posledicami epidemije
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STA, Gr.G., M.D., A.L., 11.5.2020

Dom starejših občanov v Metliki

Robert Balen

Danes se po osmih tednih potniki lahko zopet peljejo z vlaki in avtobusi, dovoljeno pa
je tudi obratovanje žičniških naprav za prevoz oseb. Vrtci se odpirajo 18. maja: Starši,
ki ne bodo otrok pripeljali v vrtec, bodo do konca maja oproščeni plačila.
17.00
DZ potrdil rast izdatkov države za spopad s posledicami epidemije
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DZ je potrdil spremembe odloka o okviru za pripravo proračunov javnih blagajn, s
katerimi se z namenom blažitve posledic epidemije novega koronavirusa izdatki
države zvišujejo za več kot dve milijardi evrov. Ta denar se bo namenil za socialno
varnost in gospodarstvo, je dejal finančni ministerAndrej Šircelj.
Veljavni odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od leta
2020 do leta 2022 za letos predvideva javnofinančni presežek v višini enega odstotka
bruto domačega proizvoda (BDP). Danes pa so poslanci s 50 glasovi za in petimi
proti potrdili spremembe dokumenta v delu, ki se nanaša na leto 2020. S tem se bo
poraba lahko zvišala.
16.15
Zobozdravstvene ambulante v zdravstvenih domovih povečini še samevajo

Večina zobozdravstvenih ambulant v zdravstvenih domovih po državi danes še ni
začela z delom, čeprav je od sobote pod posebnimi pogoji znova dovoljeno izvajanje
zobozdravstvenih storitev. Večinoma imajo težave z organizacijo in z zalogami
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zaščitne opreme, vrata naj bi odprli v tednu dni. Nekateri koncesionarji medtem že
delajo.
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Fotografija je simbolična.

Sašo Bizjak

15.00
Amcham: Podjetja pričakujejo 15-odstotni padec prihodkov, šestodstotno zmanjšanje
delovne sile

Podjetja v Sloveniji letos v povprečju pričakujejo 15-odstotni padec prihodkov,
šestodstotno zmanjšanje delovne sile in 13-odstotno znižanje investicij, je pokazala
raziskava zbornice Amcham Slovenija. Največji negativni vpliv beležijo podjetja v
avtomobilskem in industrijskem sektorju, v storitvah ter v medijih in izobraževanju.
Medtem ko največji negativni vpliv beležijo podjetja v avtomobilskem, transportnem in
industrijskem sektorju, sektorju strokovnih in poslovnih storitev ter v sektorju medijev
in izobraževanja, pa nasproten trend doživljajo predvsem podjetja v sektorjih kemije
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in zdravstva, so danes sporočili iz ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji, potem
ko so izvedli raziskavo med svojimi člani.
13:55
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V metliškem domu starejših danes prvi obisk svojcev

Robert Balen

V Domu starejših občanov Metlika, ki je bil med epidemijo novega koronavirusa med
najbolj prizadetimi tovrstnimi ustanovami v državi, so danes omogočili vnovične
obiske svojcev. Danes so dobili le en obisk. Obiski so sicer možni pred stavbo doma
starejših, ob slabem vremenu pa jih bodo omogočili skozi okno v sprejemnici. Obiski
od ponedeljka do petka so možni le ob predhodni najavi socialnemu delavcu ali ob
elektronski najavi.

126

Seniorji.info
Država: Slovenija

11.05.2020
Ponedeljek, 13:49

Kazalo

https://www.seniorji.info/spremljamo-v-sloveniji-p...

5 / 20

Stanovalci, katerih brisi so bili pozitivni, za zdaj ne morejo
sprejemati obiskov.
K posameznemu stanovalcu lahko prideta največ dva zdrava obiskovalca. Nositi
morata zaščitno masko, zadnjih 14 dni pa nista smela biti v stiku z okuženim. Pri
obiskovalcih ob obisku preverijo telesno temperaturo, podpisati morajo tudi izjavo o
izpolnjevanju varnostnih pogojev. Obisk lahko traja največ 20 minut in ob upoštevanju
ustrezne razdalje. Hrano in druge stvari je stanovalcem dovoljeno prinesti le v zaprti
izvirni embalaži, stanovalci pa bodo prineseno dobili po treh dneh hranjenja.
12:34
V enem mesecu 22.230 vlog za odlog plačila bančnih posojil

Banke so do konca maja oziroma v enem mesecu veljave protikriznega zakona
prejele 22.230 vlog kreditojemalcev za odlog plačila, kar predstavlja 3,3 odstotka
vseh kreditov. Skupen znesek odloženih plačil znaša 267,2 milijona evrov. Številčno
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

največji del vlog ali 15.599 predstavlja prebivalstvo za odlog obveznosti v višini 33,1
milijona evrov. Kot so sporočili iz Banke Slovenije in ministrstva za finance, delež
kreditov gospodarstvu, za katere so podjetja zaprosila za odlog, znaša 5,1 odstotka,
delež kreditov gospodinjstvom, za katere so zaprosila za odlog, pa 2,9 odstotka.
Podjetja so vložila 6628 vlog v skupni vrednosti odloženih plačil 234 milijonov evrov.
Od tega so mikro podjetja in samostojni podjetniki vložili 3454 vlog v vrednosti 41,8
milijona evrov, mala in srednja podjetja 3020 vlog v vrednosti 114,6 milijona evrov,
velika pa 154 vlog v vrednosti 77,6 milijona evrov.
Protikrizni zakon zaradi novega koronavirusa omogoča prebivalcem in podjetjem
uveljavitev odloga plačila do konca letošnjega leta. "Gibanje vlog v prihajajočih
mesecih bo po naših pričakovanjih odvisno predvsem od časa in intenzivnosti
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ponovnega zagona gospodarstva, kot ga bo omogočale razmere, povezane s
koronavirusom," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.
11:08
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Vrtci se odpirajo 18. maja, deveti razredi v šole 25. maja

Damir Orehovec

Andrej Petelinšek

Državni sekretar ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec je
na novinarski konferenci povedal: "Začrtali smo smernice odpiranja vzgojnoizobraževalnih zavodov. Zavedamo se, da bo to od zaposlenih zahtevalo veliko
znanja in organizacijskih spretnosti, a prepričan sem, da bodo naredili vse, kar bo v
dobrobit otrok in mladostnikov. Zavedamo se, da ne bo lahko." Starše ministrstvo
prosi, da naj v vrtec pripeljajo v začetni fazi samo tiste otroke, za katere ne morejo
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zagotoviti varstva doma. "Starši, ki otrok ne bodo vključili v vrtec, bodo do konca
maja oproščenih vseh plačil," je dodal Orehovec.
Vlada Republike Slovenije

@vladaRS · 7h

Replying to @vladaRS

DS @MIZS_RS Damir Orehovec: Posamezne učence od 4. do 8.
razreda OŠ, ki so neocenjeni ali negativno ocenjeni oziroma imajo
težave z izobraževanjem na daljavo, bo lahko šola od 25. maja
povabila v šolo in z njimi izvajala dopolnilni pouk ter druge oblike
pomoči.

Vlada Republike Slovenije
@vladaRS

DS @MIZS_RS Damir Orehovec: Pouk instrumentov in petja, ki
se v glasbenih šolah izvaja individualno, se bo od 18. maja dalje
izvajal v prostorih šole, medtem ko bo pouk predmetov, ki se
izvajajo skupinsko še naprej potekal v obliki izobraževanja na
daljavo.
6 11:11 AM - May 11, 2020
See Vlada Republike Slovenije's other Tweets
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Za osnovne in glasbene šole je za 1. vzgojno-izobraževalno obdobje predviden
datum začetka 18. maj v manjših skupinah do 15 otrok. Za devete razrede je
predviden povratek v šole 25. maja, za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej
potekalo izobraževaje na daljavo. "Posamezne učence od 4. do 8. razreda OŠ, ki so
neocenjeni ali negativno ocenjeni oziroma imajo težave z izobraževanjem na daljavo,
bo lahko šola od 25. maja povabila v šolo in z njimi izvajala dopolnilni pouk ter druge
oblike pomoči," je pojasnil Orehovec.
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Andrej Petelinšek
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Odprtje vrtcev in šol ima jasne koristi za razvoj, izobraževanje in duševno zdravje
otrok, vendar obstajajo tveganja za širjenje bolezni covid-19. Da bi ta tveganja kar
najbolj zmanjšali, so na NIJZ pripravili higienska priporočila. Polonca Truden
Dobrin z NIJZ tako poziva, naj v vrtce naj vstopajo samo otroci in zaposleni, ostali le
po potrebi po predhodni najavi in naj upoštevajo vse potrebne ukrepe (nošenje
maske, higiena rok, kašlja …). "Zavedamo se, da zaradi razvojnih zakonitosti in
specifike dela z otroki vzgojitelji in otroci ne morejo izvajati vseh možnih ukrepov.
Zato smo jih prilagodili in dodali druge ukrepe, ki preprečujejo okužbo in so izvedljivi
v vrtcu," je povedala. V vrtec naj prihajajo le zdravi otroci in zaposleni. Praktično
najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da akutno bolni ostanejo doma, je
izpostavila.
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Večja kot je razdalja med učenci, manjša je možnost prenosa virusa
iz učenca na učenca.
"Zavarovati želimo otroke in zaposlene, pri katerih je večje tveganje za neugoden
potek bolezni in zaplete bolezni covid-19. Pri določenih bolezenskih stanjih
odsvetujemo, da bi se otrok vrnil v vrtec oziroma v šolo," je dodala Truden Dobrinova.
V času, ko imamo ugodno epidemiološko situacijo, je smiselno postopno in delno
odpiranje vrtcev in šol, kar bo omogočilo izvajanje varstva in izobraževanja otrok ter
staršem zagotovilo več časa za delo. Zaposlenim v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah
ter dijaških domovih priporočajo uporabo zaščitnih mask. To je še posebej
pomembno ob srečevanju s sodelavci in starši otrok, pojasnjuje NIJZ. Priporočajo, da
se na šolah iz razredov oblikujejo manjše učne skupine. "Manjša kot je skupina
učencev, manjše kot je število oseb na površino učilnice, večja kot je razdalja med
učenci, manjša je možnost prenosa virusa," je zaključila Truden Dobrinova.
Vlada Republike Slovenije

@vladaRS · 6h
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Replying to @vladaRS

prim. dr. Polonca Truden Dobrin @NIJZ_pr: Vzgojna skupina naj
nima stikov z otroki, starši ali vzgojitelji iz drugih vzgojnih skupin.
Izogibati se je treba vstopanju drugih oseb (npr. zaradi čiščenja,
popravljanje in dostave hrane v prostor), dokler so otroci v prostoru.

Vlada Republike Slovenije
@vladaRS

prim. dr. Polonca Truden Dobrin @NIJZ_pr: Otroci naj ne
prinašajo igrač in knjig od doma. Igrače (»ninice«, dude) in
podobno je treba shraniti za posameznega otroka za čas med
spanjem.
4 11:31 AM - May 11, 2020
See Vlada Republike Slovenije's other Tweets
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Fotografija je simbolična.

Sašo Bizjak
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10:50
Trije novi pozitivno testirani, v nedeljo ni umrla nobena obolela oseba

V nedeljo so opravili 537 testov na okužbo z novim koronavirusom, potrdili so tri
okužbe. Skupaj so tako doslej v Sloveniji potrdili 1460 okužb s tem virusom. V
nedeljo ni umrl noben bolnik s covidom-19. Skupno testiranih ljudi je 63.365. V
bolnišnicah se je v nedeljo zdravilo 42 bolnikov s covidom-19, od tega deset na
oddelkih za intenzivno terapijo. Iz bolnišnične oskrbe v nedeljo niso odpustili
nobenega bolnika s covidom-19. Skupno sta za posledicami covida-19 pri nas umrli
102 osebi.

Vlada Republike Slovenije
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@vladaRS

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 10. 5. 2020
(00:00-24:00):
- Št. testiranj: 537
- Št. pozitivnih: 3
- Št. hospitaliziranih: 42
- Št. oseb na intenzivni negi: 10
- Dnevno | skupno št. odpuščenih iz bolnišnice: 0 | 256
- Število umrlih: 0

21 10:45 AM - May 11, 2020
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21 people are talking about this

Jelko Kacin – govorec Vlade RS za Covid19
@GovorecCOVID19

Za nami sta 2 mesca odkar je bila razglašena epidemija
#COVID19. Epidemijo smo uspešno zajezili, nismo pa je še
premagali. Življenje se počasi vrača v normalne tirnice. V novo
normalnost, kjer so nošenje mask, razkuževanje rok in
ohranjanje socialne distance del našega vsakdana.
43 11:01 AM - May 11, 2020
15 people are talking about this

133

11.05.2020

Seniorji.info

Ponedeljek, 13:49

Država: Slovenija

Kazalo

12 / 20

https://www.seniorji.info/spremljamo-v-sloveniji-p...

Fotografija je simbolična.

Andrej Petelinšek
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10:22
Koronavirus poleg turizma močno prizadel tudi nekatere druge panoge

V Klubu slovenskih podjetnikov SBC so na podlagi rednih anket, ki jih izvajajo med
svojimi člani, opozorili, da so zaradi novega koronavirusa ob turizmu zelo prizadete
tudi panoge, ki so povezane s turizmom, in še nekatere druge. Med temi so
izpostavili igralništvo, sektor zabave, avtomobilsko industrijo in logistiko. "Te
ugotovitve smo sproti posredovali vladnim predstavnikom in strokovni skupini pod
vodstvom Mateja Lahovnika, zato pričakujemo, da jih bodo pri nišnih in panožnih
ukrepih v tretjem svežnju vladnih protikoronskih ukrepov tudi upoštevali," so spočili iz
SBC.
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V dejavnostih gradbeništvo, tehnična trgovina in industrija so opozorili na padec
investicij. "Zdaj je čas za odpravo birokratskih postopkov," so ocenili. Padec investicij
se pričakuje za obdobje dveh let. Zato je po njihovem treba okrepiti javne investicije.
Ob tem pa so poudarili, da bo treba okrepiti tudi projekte za raziskave in razvoj.
Država bi morala biti po njihovem mnenju zelo pozorna še na investicijsko zelo
aktivna podjetja v zadnjem letu in pol ali dveh letih, ki so zaradi tržnega potenciala
veliko investirala, sedaj pa so dvojno prizadeta.
Med tistimi, ki jih je pandemija koronavirusa zaradi izpada prihodka od oglaševanja
zelo prizadela, so tudi mediji. Več -> TUKAJ.
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Miha Dajčman

V Sloveniji ponovno stekel javni potniški promet

V Sloveniji bo danes ponovno stekel javni potniški promet, ki je zaradi obvladovanja
epidemije novega koronavirusa obstal 16. marca. Ob vnovičnem zagonu pa bodo
morali potniki spoštovati več zaščitnih ukrepov, med drugim bodo morali ob vstopu v
vozilo razkužiti roke, med vožnjo pa nositi zaščitno masko. Priporočena razdalja med
voznikom in potniki, kot tudi med potniki samimi, je 1,5 metra.
Miha Dajcman
@mihadajcman
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Ponovni zagon javnega prometa. Preverjamo, kako deluje.
Najprej smo se odpravili na avtobus, ki povezuje Maribor z
obmestnimi občinami. Prazen je. Na sprednjih vhodnih vratih
napis, da se vstopa in izstopa skozi zadnja vrata. Razkužilo pri
vhodu, do šoferja prehoda ni.
Več @vecer

4 8:16 AM - May 11, 2020
See Miha Dajcman's other Tweets

Ko bo vozilo prispelo na cilj in bodo potniki izstopili, ga bo treba prezračiti, pred novo
vožnjo pa tudi razkužiti vse površine, s katerimi bi bili lahko potniki v stiku. Dokler ne

136

Seniorji.info
Država: Slovenija

11.05.2020
Ponedeljek, 13:49

Kazalo

https://www.seniorji.info/spremljamo-v-sloveniji-p...

15 / 20

bodo nameščene zaščitne pregrade z odprtino za prodajo vozovnic, teh na avtobusih
ne bo mogoče kupiti, bo pa nakup možen na nekaterih postajah.
Miha Dajcman
@mihadajcman
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Glavna avtobusna postaja v Mariboru sameva. Potnike, ki
čakajo na prevoz, preštejemo na prste ene roke, več je
voznikov, med njimi vlada dobra volja.
Kakšna so pravila pri uporabi javnega prevoza?
vecer.com/jutri-spet-v-p… @vecer

4 8:26 AM - May 11, 2020
See Miha Dajcman's other Tweets

Naš novinar Miha Dajčman je preveril, kako deluje ponovni zagon potniškega
prometa. Najprej se je odpravil na avtobus, ki povezuje Maribor z obmestnimi
občinami. Bil je prazen. Na sprednjih vhodnih vratih je bil napis, da se vstopa in
izstopa skozi zadnja vrata. Razkužilo je bilo pri vhodu, do šoferja prehoda ni bilo.
Glavna avtobusna postaja v Mariboru je zjutraj samevala. Potnike, ki so čakali na
prevoz, je bilo mogoče preštejeti na prste ene roke, je zapisal. Več je bilo voznikov,
med njimi je vladala dobra volja. Tudi na avtobuse Marproma se ne vstopa pri
sprednjih vratih. Potnik sam vnovči karto, z gotovino se ne plačuje, potrebna je
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vozovnica. Kakšna naj bo razdalja med potniki, je jasno prikazano. Na avtubus gre le
kakšnih 10 potnikov.
Miha Dajcman
@mihadajcman

Tudi na avtobuse Marprom se ne vstopi pri sprednjih vratih. Pri
vstopu razkužilo, nato potnik sam unovči karto (z gotovino se ne
plačuje, potrebna je vozovnica). Kakšna naj bo razdalja med
potniki, je jasno prikazano. Na avtubus gre le kakšnih 10
potnikov. @vecer
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6 8:30 AM - May 11, 2020
See Miha Dajcman's other Tweets

Odprtje dodatnih prog Bike parka je načrtovano v petek, 15. maja. Več o letošnjih
novostih, ki jih bo obiskovalcem ponudili v Bike Park Pohorje Maribor, bodo v
Marpromu predstavili v naslednjih dneh. Gondola obratuje vsako polno uro med 7h in
22h. Kupcem mesečnih (marec) vozovnic za gondolo, polletnih in letnih bodo
veljavnost teh podaljšali. Imetniki se bodo morali oglasiti na blagajni pod Pohorjem.
Miha Dajcman
@mihadajcman
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Od danes deluje
krožna kabinska žičnica v MB, odprta je
tudi proga Red line v Bike parku (na dveh progah opravljajo
vzdrž. dela).
Pravila:
Dve osebi na kabino ali več, če so uporabniki člani istega
gospodinjstva. Obvezne zaščitne maske, razdalja 1,5m in
razkuževanje.@vecer

12 9:20 AM - May 11, 2020
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See Miha Dajcman's other Tweets
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Je minister Vizjak dosegel dno? Nižje se skoraj ne da
Oddaja Odmevi 6. maja 2020. Rosvita Pesek, ena najboljših voditeljic javnih soočenj
različno mislečih. Gosta: minister za okolje in prostor Andrej Vizjak in zastopnica
društva oziroma organizacije s statusom »naravovarstvenih organizacij« (NVO). Tema:
spremembe zakonodaje v postopkih gradbenih dovoljenj in pogojev delovanja NVO.
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12. maj 2020 00:03
12. maj 2020 0:03
Predviden čas branja: 4 min

Razprava, ki je bila korektno vodena, je razkrila intelektualni nivo sedanjega ministra za okolje, ki
se mu preveč korektna sogovornica ni bila pripravljena prilagoditi. Na zavajanje in laži ministra, ki
so svoje dno dosegli v izjavi, da »neka NVO z Dolenjskega, ki jo vodi saj veste koga mislim, to
dela tudi z namenom prejemanja nagrade, da od postopkov odstopi«, mu ni ustrezno odgovorila.
Takšno izjavo si upa dati oseba, ki je pustila svoje prstne odtise že v Sloveniji v najbolj znani
korupcijski zadevi TEŠ 6. In kot razlog za spremembo zakonodaje navede pritožbo NVO Rovo v
primeru gradbenega dovoljenja za odsek Gaberke. Insinuacija ministra, da Rovo ne more imeti
pravnega interesa, je pač ministrova »širina« poznavanja delovanja NVOjev. Če bi bila večja, bi
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vedel, da NVOji zastopajo splošne družbene interese na področju varovanja narave in okolja po
načelih pravne države.
Konkretno v tem primeru je Rovo med drugim zastopal stališča civilne družbe savinjske regije, ki
se bori proti uničujočim posegom v prostor v primeru gradnje avtocestne trase med Šentrupertom
in Velenjem in je zbrala v ta namen ne samo 200 podpisov. Gaberke pa prejudicirajo ravno to
traso, ki pomeni poleg okoljske škode v obliki onesnaženja okolja tudi izgubo več kot 100
hektarjev najboljše slovenske zemlje ter razselitev in uničenje preko 40 domov. In to v času, ko
celotna svetovna javnost opozarja na nepredvidljivo prehrambno situacijo in pomembnost
samooskrbe po epidemiji koronavirusa.
Pod predpostavko, da minister pozna vsebino nepravilnosti in vprašanj pri sprejemanju
gradbenega dovoljenja in so predmet v predlaganih sodnih postopkih, je stališče, ki ga zastopa,
lahko samo posledica zavedenosti s strani lobistov in prišepetovalcev, nesposobnosti ali pa to,
kar sam očita NVOjem, konkretno Rovu, to pa je korupcija vladajočih in njihovih podsistemov,
kot so Dars in podobni.
Vizjakova vladajoča stranka je pred volitvami 2018 javno zapisala, da bo, če bo v vladi, opravila
revizijo postopkov sprejemanja odločitev in v zelo kratkem času preučila sporne infrastrukturne
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

projekte, konkretno DPN za traso F22. Sedaj pa poizkuša eliminirati vse, ki se upravičeno borijo
poti samopašnosti in vplivu lobijev. Vprašanje je, ali minister solira ali pa zastopa stališča celotne
vlade. Ali maske padajo?
Argument ministra Vizjaka, da pomeni zamik gradnje 3. razvoje osi zavoro okrevanju
gospodarstva, posebno gradbeništva kot nosilca ponovnega vzpona, je po epidemiji na majavih
nogah. Pozivam ekonomsko stroko, da nam ekonomsko neukim Slovencem obrazloži, kakšen
dolgo in kratkoročni pozitivni vpliv na slovenski proračun lahko ima gradnja 17 kilometrov
avtoceste po ceni preko 50 milijonov evrov za kilometer za prometno obremenitev cca 12.000
vozil na dan oziroma 13 kilometrov po ceni več kot 40 milijonov evrov za napihnjeno število
15.000 vozil na dan. Ob dejstvu, da se bo denar, ki ga sicer investitor Dars nima in bo zahteval
kredite z državnim poroštvom, prelil k izvajalcem v Turčijo ali drugam. Za primerjavo: do sedaj
najdražji kilometer avtoceste med Vranskim in Trojanami je bil cca 27 milijonov evrov. Ja, BDP bo
večji, a ne na račun večanja standarda Slovencev, ki se bomo morali še naprej spraševati, zakaj
imajo Avstrijci daleč višje plače, urejeno socialo in varstvo starejših in otrok, urejen javni promet
in… Odgovor je v odgovorni vladi, ki jo spremlja dobro organiziran javni servis z delujočim
sodnim sistemom, ki zna sankcionirati zlorabe, ki v Sloveniji vedno bolj cvetijo tudi in predvsem
zaradi vsakokratne oblasti.
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Skorajda enotno mnenje raznih analitikov na svetovni ravni je, da pokoronsko obdobje zahteva
popolnoma nove odločitve, kaj je za družbo najpomembneje. Zahteva revizijo dosedanjih politik.
Tudi od slovenske vlade pričakujemo ponovni premislek o celotni narodnogospodarski politiki in
razvojni strategiji na nacionalni ravni s poudarkom na infrastrukturi in kmetijstvu, brez prelaganja
preveč bremen, ne samo finančnih, na bodoče rodove. Zato pa potrebujemo pošteno in
sposobno vlado, več Rovov in manj Vizjakov.
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Martin Podgoršek
Šmartno ob Paki
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