Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 15. 11. 2020
Število objav: 7
Internet: 6
Radio: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 7
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev:
0
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Naslov

Posoški TKK uspešno posluje in zaposluje tudi v aktualnih razmerah

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 14. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...specialist na področju gradbene kemije, tudi v času epidemije uspešno posluje in zaposluje. Kot pojasnjuje izvršni
direktor Uroš Lozar, delujejo v panogi gradbeništva, ki trenutno posledice epidemije čuti manj kot ostali sektorji. Tudi za
naprej imajo dovolj naročil, nadaljujejo večje investicije. Proizvajalec tesnilnih...

Naslov

Največ študentov vpisanih v visokošolsko univerzitetno izobraževanje

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Šolstvo; 14. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...študentov je bil največji v informacijski in komunikacijski tehnologiji - IKT (83 odstotkov), drugi največji pa pri tehniki,
proizvodnih tehnologijah in gradbeništvu (74 odstotkov). Še najenakomerneje so bili študentke in študenti zastopani v
naravoslovju, matematiki in statistiki ter v transportu, varnosti, gostinstvu,...

Naslov

Hitra cesta do Raven šele konec tega desetletja

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 14. 11. 2020

Avtor

Tomaž Ranc

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Hitra cesta do Raven šele konec tega desetletja Hitra cesta do Raven šele konec tega desetletja ODPRI GALERIJO
Območje Jedert v Bukovski vasi bodo pred gradnjo ceste morali priključiti na javni vodovod. TOMAŽ RANC Tomaž
Ranc Tomaž Ranc 14.11.2020, 06.15 Mail icon Twitter icon Instagram icon Facebook icon Odsek...

Naslov

Kotlina brez smradu

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 11. 2020

Avtor

Valenčič Tina Milostnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Če kdo meni, da je dolgo trajala gradnja predora Markovec, ali pa da se že predolgo časa vleče saga okrog gradnje
drugega tira, ali morebiti gradnja kakšnega avtocestnega kraka, za primerjavo lahko vzame sanacijo bistriškega
Globovnika. Odlagališče nevarnih...

Naslov

Velimir Bole: Vprašanje je, koliko je podjetij, ki so de facto že mrtva

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 14. 11. 2020

Avtor

Jurij Šimac

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odstotkov), znatno je padla (skoraj enako kot v prvem udaru finančne krize 2009) tudi predelovalna dejavnost (skrčila
se je za okoli 16 odstotkov). Čeprav je gradbeništvo še v drugi polovici 2019 hitro naraščalo, je v 2020 prav tako
močno padlo, vendar (v Sloveniji) še vedno precej manj od večine drugih dejavnosti. bole5-5fafca71549065fafca7157f39.jpg...
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Naslov

Ponedeljkovo zaprtje: kako boste šli v službo, s kom boste lahko telovadili, kje boste lahko
kupili obleke in tehniko

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 14. 11. 2020

Avtor

Tanja Smrekar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...prodajalne, tržnice, lekarne in prodajalne z medicinskimi pripomočki, bencinski servisi, banke in pošte. Industrija pa
bo normalno delovala naprej, tudi gradbeništvo, a le na nenaseljenih gradbiščih. Zaprte bodo vse nenujne trgovine.
Zaprti ostajajo gostinski lokali, kozmetični in frizerski saloni, velnesi, fitnesi...

Naslov

Javno življenje v Sloveniji je praktično ustavljeno

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Studio ob 17-ih; 14. 11. 2020

Avtor

Katja Arhar

Teme

Gradbeništvo, graditev

17:25

Trajanje: 5 min

...spremljajo sezono ogrevanja. Upravne enote bodo samo za najnujnejše primere in gospodarstvo seveda bo
industrijska proizvodnja delovala normalno naprej in pa gradbeništvo na nenaseljenih gradbiščih. Medtem ko vse ne
nujne trgovine se bodo v tem obdobju zaprle, trgovski centri, razen seveda za hrano, za zdravila, odprte bodo...
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Posoški TKK uspešno posluje in zaposluje tudi
v aktualnih razmerah
Podjetje TKK iz zgornjega Posočja, specialist na področju gradbene kemije, tudi v času epidemije uspešno posluje in
zaposluje. Kot pojasnjuje izvršni direktor Uroš Lozar, delujejo v panogi gradbeništva, ki trenutno posledice epidemije čuti
manj kot ostali sektorji. Tudi za naprej imajo dovolj naročil, nadaljujejo večje investicije.
Proizvajalec tesnilnih mas, lepil, poliuretanskih pen, tehničnih sprejev in dodatkov za beton in malto posluje dobro, do
konca leta bodo njihovi prihodki od prodaje po pričakovanjih za štiri odstotke nad lansko realizacijo.
To je sicer nekoliko manj od prvotnih načrtov, saj so bili ti povezani tudi z novimi trgi in novimi projekti, so pojasnili v
družbi. V podjetju, ki je v lasti belgijske multinacionalke Soudal Holding, namreč kar 90 odstotkov proizvodnje izvozijo v
več kot 70 držav na vseh petih celinah.
Po Lozarjevih besedah je to leto v znamenju manjšega števila potovanj in večjega števila pogovorov preko video
povezav. Pri kupcih so zaznali, kdaj so bile določene države bolj prizadete, vendar se zaradi razpršenosti trga to ni
dogajalo istočasno, zato ni preveč vplivalo na njihovo poslovanje.
"Trenutno opažamo, da se močno pobirajo severna Afrika, Bližnji vzhod in obe Ameriki, zaznavamo pa prve signale
previdnosti kupcev iz Evrope. Naročil do konca leta imamo več kot dovolj, zaenkrat kaže, da tudi naprej lahko računamo
na uspešno poslovanje," je dejal Lozar.
V teh dneh se sicer soočajo z nekaj okužbami v podjetju, vendar po besedah direktorja delo kljub temu poteka
razmeroma nemoteno. V proizvodnji je delo še vedno organizirano v treh izmenah, nekaj več odsotnosti je v upravnem
delu, kjer si prav tako prizadevajo za nemoten potek dela.

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

Do konca leta nameravajo povečati število zaposlenih za 22, tako da bo v podjetju skupno že 275 zaposlenih.
Zaposlovali so tudi v zadnjih tednih, ko se jim je že pridružilo 15 novih sodelavcev.
Še vedno nadaljujejo tudi večje investicije. V letih 2020 in 2021 bodo več kot 7,5 milijona evrov vložili v nove tehnologije,
nove stroje in obnovo zgradb. "Tako bomo pripravljeni na bistveno večje količine, kot smo jih zmožni proizvesti danes," je
pojasnil direktor TKK.
Lozar je tudi eden od letošnjih osmih prejemnikov nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, ki jih je
Gospodarska zbornica Slovenije podelila septembra, namenjene pa so gospodarstvenikom, ki trajnostno ustvarjajo
presežke.
V TKK so zaradi svoje lokacije tik ob Soči v Srpenici zavezani tudi odgovornosti do okolja, zato vsako leto sredstva
namenjajo za zmanjšanje vplivov na okolje, hkrati pa se kot eden ključnih zaposlovalcev na tem območju zavedajo tudi
družbene odgovornosti in večkrat pomagajo tako društvom kot tudi posameznikom iz Posočja.
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Največ študentov vpisanih v visokošolsko
univerzitetno izobraževanje
V Sloveniji je bilo lani v terciarno izobraževanje vključenih 76.728 študentov, od tega 77 odstotkov rednih, 23 odstotkov
izrednih. Največ je bilo vpisanih v visokošolsko univerzitetno (29 odstotkov) in visokošolsko strokovno izobraževanje (26
odstotkov), najmanj v enovito magistrsko (šest odstotkov) in doktorsko izobraževanje (štiri odstotke).
Po podatkih Statističnega urada RS (Surs), objavljenimi pred torkovim mednarodnim dnevom študentov, je bilo v
študijskem letu 2019/2020 največ rednih študentov v enovitem magistrskem in visokošolskem univerzitetnem
izobraževanju (96 odstotkov), največ izrednih pa v doktorskem izobraževanju (80 odstotkov).
V študijskem letu 2019/20 je bilo v terciarno izobraževanje vpisanih približno 32.800 ali 43 odstotkov študentov in
približno 44.000 ali 57 odstotkov študentk, ki praviloma izbirajo druga študijska področja kot njihovi kolegi.
Delež študentk je bil največji v izobraževalnih znanostih in izobraževanju učiteljev (87 odstotkov žensk in 13 odstotkov
moških), drugi največji pa v zdravstvu in socialni varnosti (77 odstotkov žensk). Delež študentov je bil največji v
informacijski in komunikacijski tehnologiji - IKT (83 odstotkov), drugi največji pa pri tehniki, proizvodnih tehnologijah in
gradbeništvu (74 odstotkov).
Še najenakomerneje so bili študentke in študenti zastopani v naravoslovju, matematiki in statistiki ter v transportu,
varnosti, gostinstvu, turizmu in osebnih storitvah. V vsakem od omenjenih študijskih področij izobraževanja je bilo
vpisanih 57 odstotkov študentk in 43 odstotkov študentov.
V koledarskem letu 2019 je terciarno izobraževanje uspešno zaključilo 16.100 diplomantk in diplomantov, in sicer 40
odstotkov moških in 60 odstotkov žensk. Od tega jih je več kot 29 odstotkov zaključilo visokošolsko univerzitetno
izobraževanje, skoraj 28 odstotkov pa magistrsko izobraževanje po končani 1. bolonjski stopnji.

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

Njihova povprečna starost je bila 27,1 leta, najnižja je bila pri diplomantih in diplomantkah visokošolskega univerzitetnega
izobraževanja (24,1 leta), najvišja pri diplomantih doktorskega izobraževanja (37,4 leta).
V Sloveniji je bilo v študijskem letu 2019/20 vpisanih povprečno skoraj 37 študentov na 1000 prebivalcev. Največ jih je
bilo v občini Naklo (50,9), sledile so občine Mozirje (47,7), Vodice (47,1) in Dobrova - Polhov Gradec (47,1). Občina z
najmanj študenti je bila Hodoš (2,8), sledile so Osilnica (11,3), Kuzma (18,4), Rogašovci (19,5).
Število diplomantov je bilo v celotni Sloveniji 7,7. Na ravni občin so bile po vrednosti tega kazalnika prve tri Rečica ob
Savinji (14,2), Šempeter - Vrtojba (13,2) in Veržej (12,8), med zadnjimi pa Odranci (3,1), Apače (2,8) in Osilnica (2,8). V
občini Hodoš ni bilo v letu 2019 nobenega diplomanta.
17. november je mednarodni dan študentov. Dan je bil razglašen v spomin na nacistično okupacijo praške univerze leta
1939 in študentske demonstracije, ki so se končale z aretacijo več kot 1200 študentov in njihovo deportacijo v
koncentracijska taborišča, ubitih je bilo devet študentov in profesorjev. Mednarodni dan študentov simbolizira boj
študentov za človekove pravice, za demokratično družbo in boj proti diskriminaciji, so še dodali na Sursu.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Hitra cesta do Raven šele konec tega desetletja

ODPRI GALERIJO
Območje Jedert v Bukovski vasi bodo pred gradnjo ceste morali priključiti na javni vodovod.
TOMAŽ RANC

Tomaž Ranc
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Odsek Otiški Vrh-Ravne naj bi začeli graditi decembra 2026. Na trasi Slovenj
Gradec-Otiški Vrh rešujejo vodovarstveno območje, pri Gaberkah nadaljujejo
sečnjo
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je te dni tvitnil, da je podpisal predinvesticijsko zasnovo za hitro
cesto od Otiškega Vrha do Holmca, in načrte pribil tudi z video nagovorom: "Tako, s tem podpisom končno
potrjujemo, da se tretja razvojna os ne bo ustavila v Dravogradu, ampak se investicija nadaljuje od
Dravograda do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu. Potrjujemo, da je ta investicija upravičena, torej velik
dan za celotno Koroško!"

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

Kot je Dars napovedal ob zasaditvi prve lopate na odseku Gaberke med Velenjem in Slovenj Gradcem, naj bi
bil ta zgrajen leta 2025 ali 2026, odsek Velenje-Šentrupert, za katerega poteka odkup zemljišč, pa leta 2027.
Seveda so nas ob torkovem podpisu predinvesticijske zasnove za odsek Otiški Vrh-Holmec zanimale
podrobnosti: kaj vsebuje, kateri so predvideni finančni viri in "tradicionalno" - kdaj bo zgrajen tudi ta odsek,
kar je za Korošce najbolj pomembno.

Do decembra 2023 naj bi bil sprejet DPN za cesto Otiški Vrh (Dravograd)-Holmec, razdeljen na tri
odseke.
Decembra 2026 naj bi začeli graditi prvega, štiripasovnico med Otiškim Vrhom in Ravnami.
Decembra 2030 naj bi zaključili gradnjo tega odseka, nato pričeli graditi predor med Prevaljami in
Štoparjem.

Z ministrstva za infrastrukturo (MZI) so nam pojasnili, da je investicija razdeljena na tri odseke: prvi je od
Otiškega Vrha do Raven na Koroškem z novo štiripasovno cesto s projektno hitrostjo 100 kilometrov na uro
(km/h); drugi odsek študije variant teče od Raven do odcepa za Šentanel (Štoparjev most) - z novo
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dvopasovno cesto s projektno hitrostjo 90 km/h; tretji pa je načrtovan od Štoparjevega mosta do mejnega
prehoda Holmec, pri čemer tukaj ne načrtujejo nove trase, ampak rekonstrukcijo oziroma temeljito
posodobitev obstoječe glavne ceste s predvideno hitrostjo 70 km/h.

image
Območje Jedert v Bukovski vasi bodo pred gradnjo ceste morali priključiti na javni vodovod.
TOMAŽ RANC

Predvideni viri financiranja so državni proračun, sredstva Darsa, zadolževanje s poroštvom in brez njega ter
evropska sredstva. Vrednost investicije v tekočih cenah je ocenjena na dobrih 493 milijonov evrov z DDV (od
tega znaša investicija Darsa 451,5 milijona evrov, investicija DRSI pa 41,8 milijona).

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

Območje Jedert v Bukovski vasi bodo pred gradnjo ceste morali priključiti na javni vodovod.
TOMAŽ RANC

In roki? Na MZI pravijo, da bi po okvirnem terminskem načrtu uredbe o državnem prostorskem načrtu (DPN)
sprejeli do decembra 2023. Projektiranje naj bi končali do decembra 2026, ko naj bi tudi začeli z gradnjo prve
faze (Otiški Vrh-Ravne). Gradnjo naj bi končali decembra 2030, nato pa naj bi sledil začetek druge faze, torej
gradnja od Raven naprej.
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Gradbišče tretje razvojne osi pri Gaberkah
PETRA LESJAK TUŠEK

Državni prostorski načrt je v pripravi, po ministrovi potrditvi zasnove iz tega torka se bo postopek nadaljeval
z izvajanjem aktivnosti za izvedbo javne razgrnitve študije in okoljskega poročila, javni razgrnitvi sledijo
sprejem stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora ter
seznanitev vlade s predlogom najustreznejše variante.

Odbor za pospešitev
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"Mi bi želeli, da je to prej, roki so predolgi. V štirih letih mora biti zgrajeno do Slovenj Gradca in takrat bi
moralo biti pripravljeno tudi za naprej, torej leta 2025, želimo in prosimo za pohitritev," je terminski plan
komentiral član koordinacijske skupine za gradnjo osi, ki se vsake toliko sestaja z državo, Matic Tasič, sicer
župan občine Prevalje. Zapletov ne pričakuje tudi na območju občine, ki jo vodi.
"Varianta, ki so jo pripravljavec, Dars in MZI predstavili v letu 2017, je za občino Prevalje optimalna in to je
tunelska izvedba na severni strani Prevalj, severno od železnice, kajti ta trasa je hkrati tudi obvoznica za
tovorni promet ter za ves tranzit mimo Prevalj in Raven. Prepričan sem, da je to najboljši odgovor na vse
pripombe, ki so bile pri prvem umeščanju v prostor upravičene. Zaenkrat ne poznam kakšnih bistvenih odprtih
vprašanj glede te trase in ni nobenih predlaganih sprememb ne s strani občine niti s strani države. Mi smo s

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

predvideno traso izjemno zadovoljni," je dejal Tasič.
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Spravilo lesa na gradbišču pri Gaberkah
PETRA LESJAK TUŠEK

"Druge variante ni, tunel gre pri 'haldi' noter, pri Štoparju pa pride ven in je edina, optimalna in za vse
sprejemljiva varianta. Do tunela je projektirana štiripasovnica, nato pa dvopasovnica s tunelom, ki pride ven
pod železnico pred Štoparjem, na mestu, kjer je danes ob cesti betonska škarpa, in se nadaljuje preko Meže,"
je podrobneje pojasnil in zavrnil možnosti kakršnegakoli pokritega vkopa na severni strani Prevalj.

Nič več preko Graške Gore
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Vozniki so doslej za pot iz Koroške proti Velenju lahko krenili tudi preko Graške Gore, vendar občine
sporočajo, da bo od 10. novembra do 15. decembra 2021 popolna zapora državne ceste na relaciji VelenjeŠkale in Škale-Graška Gora-Šmiklavž zaradi pripravljalnih del za gradnjo tretje razvojne osi. V času
popolne zapore bo promet v obe smeri preusmerjen na državno cesto Velenje-Mislinja-Mislinjska
Dobrava-Plešivec.

Na odseku med Slovenj Gradcem in Otiškim Vrhom so postopki terminsko že nekoliko spredaj, DPN je bil že
tik pred sprejetjem, vendar naj bi sedaj šli v novo razgrnitev trase - tudi zaradi vodovarstvenega območja na
območju Bukovske vasi. "Predstavniki občin Slovenj Gradec in Dravograd smo se v zvezi s tem usklajevali
na MZI skupaj s predstavniki Darsa in ministrstva za okolje in prostor, sicer gre po načrtu naprej, smo pa
naleteli na težavo med Gmajno in Bukovsko vasjo, saj s cesto pridemo na vodovarstveno območje, kjer pa
umestitev ni možna. A dogovorili smo se, da zaselek, ki se sedaj tam napaja, to je območje Jedert z nekaj
hišami na območju občine Slovenj Gradec in več hišami na območju občine Dravograd, priklopimo na javni
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vodovod in damo predlog za ukinitev vodovarstvenega območja. To oceno bomo dali letos, prihodnje leto še
predlog za ukinitev, v približno enem letu naj bi bili postopki umeščanja končani. Točne časovnice pa tudi mi
nismo prejeli, ker je potrebnih še precej soglasij. A država postopke pelje vzporedno. Trasa je sicer
predvidena po pobočjih, bo pa ta ovira za tri, štiri mesece podaljšala sprejem DPN," je povedal župan mestne
občine Slovenj Gradec Tilen Klugler. Gradnja cestnega odseka med Slovenj Gradcem in Dravogradom je po
informacijah MZi predvidena po letu 2027.
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Tretja razvojna na gradbišču pri Gaberkah
PETRA LESJAK TUŠEK

Na MZI pravijo, da projektiranje na ostalih odsekih poteka skladno s terminskimi plani, pri čemer je odsek
Velenje jug-Slovenj Gradec razdeljen na osem sklopov. Medtem sta na sklopu Gaberke, kjer je bila zasajena
prva lopata, v zaključni fazi obsežna sečnja in spravilo lesa, v izgradnji pa dostopna pot do deponije viškov
materiala v Premogovniku Velenje. Javno naročilo za sklop Jenina pa je trenutno v fazi pregledovanja prijav
za sodelovanje, so nam odgovorili iz Darsa.
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https://www.primorske.si/mnenja/komentarji/kotlina...

Kotlina brez smradu
Tina Milostnik Valenčič

Komentarji

14. 11. 2020, 05.50

Če kdo meni, da je dolgo trajala gradnja predora Markovec, ali pa da se že predolgo časa vleče saga okrog gradnje
drugega tira, ali morebiti gradnja kakšnega avtocestnega kraka, za primerjavo lahko vzame sanacijo bistriškega
Globovnika. Odlagališče nevarnih odpadkov nekdanje bistriške Tovarne organskih kislin čaka na sanacijo že skoraj
trideset let.
In če k temu dodamo še 33 let odlaganja snovi, ki vsebujejo in izločajo težke kovine, sulfat, vodikov sulfid in cianide
v času delovanje tovarne, si je mogoče z lahkoto predstavljati, zakaj bi bila sanacija Globovnika nujna že pred
najmanj tremi desetletji. Ne pa, da se na Globovnik spomnimo vsakih nekaj let, kot na garjavega psa, ki ga vsakdo
odžene od hiše.
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Doslej so se vsa prizadevanja ureditve Globovnika končala brez posegov za sanacijo in
ponovno oživitev območja.

Nepošteni bi sicer bili, če bi trdili, da v vseh teh letih ni bilo poizkusov sanacije. Bili so, od leta 1992 dalje. Država je
takoj po stečaju Toka zaznala problem Globovnika in ga uvrstila na seznam državnih bremen. A je vselej za sanacijo
zmanjkalo ali denarja ali politične volje. Celo država priznava, da so se doslej vsa prizadevanja končala z izdelavo
meritev, analiz, delne projektne dokumentacije, a brez izvedbenih posegov za sanacijo in ponovno oživitev
približno tri hektarje velikega območja.
Četudi lahko pustimo vnemar vzroke, zakaj so se posamezni poizkusi sanacije izjalovili in navsezadnje lahko
pozabimo tudi na denar, ki je bil v teh letih vložen v vse dokumente in analize, pa ne moremo mimo dejstva, da je
država tri desetletja dopustila obstoj takšne ekološke bombe. Ne samo zaradi smradu, ki se je leta širil okrog
odlagališča, pač pa tudi zato, ker imajo izcedne vode iz Globovnika dokazano škodljiv vpliv na Škocjanske jame in
vrste, ki živijo v Reki in kraškem vodonosniku.
Za primer lahko vzamemo Lesonit, ki je že v 80. letih prešel iz mokrega na suhi postopek izdelovanja plošč, s čimer
se je bistveno izboljšala kakovost vode v reki Reki, ki teče v Škocjanske jame. Tedaj, kot pravijo poznavalci, je bila to
ena izmed bistvenih potez tudi zaradi vpisa Škocjanskih jam na Unescov seznam svetovne dediščine.
Seveda se marsikdo vpraša, če se ob tokratni aktivaciji države pri sanaciji Globovnika ne porajajo kakšni podobni
vzgibi. Če bi že kaj zasmrdelo, krajani kotline reke Reke upajo le, da ne na njihov račun.
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Velimir Bole: Vprašanje je, koliko je podjetij, ki so de facto
že mrtva
Čas branja: 4 min

8
12.11.2020 17:29 Dopolnjeno: 14.11.2020 13:23

Kakšen bo upad BDP letos, kako bo prihodnje leto in kaj pomeni dodaten
mesec zapiranja države? In še: kako se je Slovenija izkazala v prvem valu v
primerjavi z drugimi državami
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JURIJ ŠIMAC

Foto: Jernej Lasič
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Več iz teme:
koronavirus >

Velimir Bole >

ECB >

»Če bodo omejitve sedanje ostrine ostale do konca novembra, za letos pričakujem od
7,9- do 8,2-odstotni upad BDP. Prihodnje leto bi bila rast lahko 4,7-odstotna, a le, če ne
bo vnovičnega znatnega omejevanja socialnega mreženja. Vsak mesec zaprtja s
spomladansko ostrino bi zmanjšal letno rast v 2021 za približno 1,5 odstotne točke,« je
na digitalni Poslovni konferenci Portorož povedal ekonomist Velimir Bole.
Vse dosedanje napovedi, pravi Bole, imajo predpostavko velikega odboja. »Vprašanje je,
koliko je skrite škode, ki je nastala. Koliko je podjetij, ki so de facto že mrtva. Koliko je
podjetij, ki se kljub podporam ne bodo več pobrala. Odboj je bil možen po prvem valu,
kazalo je, da do njega prihaja. Po drugem valu pa … vprašanje, koliko podjetij bo kljub
cepivu, in tudi če ne bo novih omejitev, koliko bo takih, ki bodo preživela, še zlasti v
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storitvenem sektorju.«

Kriza bo postala podobna finančni krizi iz leta 2008
»Zdaj, ko se bo kriza razvijala, bosta postajali obe krizi bolj podobni. Banke bodo začele
ugotavljati, da jim začenjajo rasti slaba posojila, in na koncu si bosta krizi precej bolj
podobni, kot sta si bili na začetku. Glavno vprašanje je, kdaj bo prišlo do spremembe v
orientaciji centralne banke. To bodo narekovale tako imenovane varčne države. Ko bodo
ocenile, da so gospodarstva dovolj trdna, bodo poskušale ustaviti intervencijo ECB. In
takrat se bo pojavil problem držav, ki so prezadolžene – ne bodo se mogle več
zadolževati,« meni Bole.

Kako se je Slovenija doslej izkazala v primerjavi z drugimi? Slabo
Bole ugotavlja:
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Ukrepanje države v prvem valu pandemije je bilo v Sloveniji precej manj učinkovito
kot v varčnih državah (pa tudi manj kot v povprečju evrskega območja).
Pri manjši ostrini administrativnih ukrepov je Slovenija povečala fiskalne izdatke za
skoraj še enkrat bolj, kljub temu pa je brezposelnost zrasla bolj, aktivnost pa upadla
celo precej bolj kot v varčnih državah (v povprečju v Sloveniji za 8,3, v varčnih
državah pa za 5,6 odstotka). Sočasno sta se tako javnofinančni primanjkljaj kot dolg
vseh sektorjev v Sloveniji povečala za skoraj še enkrat toliko kot v varčnih državah.
Na začetku 2020/I-II se je rast izdatkov države v Sloveniji povečala za preko
petkrat, tako da so izdatki naraščali bistveno (za skoraj 3 krat) bolj hitro kot v evro
območju. Istočasno so prihodki države po večletnem vzdržnem naraščanju prešli v
hitro krčenje po okoli 8% letno; v evro območju je bilo zmanjšanje rasti prihodkov
podobno.
Prepozno in slabo pripravljeno ukrepanje države preko denarne politike je bil
(poleg okornosti fiskalnih ukrepov in velike odprtosti gospodarstva) verjetno eden
od ključnih razlogov za manj učinkovito ekonomskopolitično ukrepanje države v
prvem valu pandemije.
Prepozno in slabo pripravljeno ukrepanje države prek denarne politike je bil (poleg
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okornosti fiskalnih ukrepov in velike odprtosti gospodarstva) verjetno eden od glavnih
razlogov za manj učinkovito ekonomskopolitično ukrepanje države v prvem valu
pandemije, ocenjuje Bole. To podkrepi z grafi:
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Kako se COVID pozna na gospodarstvu, brezposelnosti in
stroških dela
Bole komentira:
• Od dejavnosti so v 2020 utrpele najmanjše zmanjšanje aktivnosti netržne storitve in
finančne storitve (slednje se v Sloveniji skoraj niso skrčile).
• Transport, trgovina, nastanitvena in gostinska dejavnost so se v 2020 izredno močno
zmanjšale (v drugem četrtletju celo za okoli 25 odstotkov), znatno je padla (skoraj enako
kot v prvem udaru finančne krize 2009) tudi predelovalna dejavnost (skrčila se je za
okoli 16 odstotkov).
• Čeprav je gradbeništvo še v drugi polovici 2019 hitro naraščalo, je v 2020 prav tako
močno padlo, vendar (v Sloveniji) še vedno precej manj od večine drugih dejavnosti.

19

Finance.si
Država: Slovenija

14.11.2020
Sobota, 13:23

Kazalo

https://www.finance.si/8968118/Velimir-Bole-Vprasa...

6/8

Kaj pa brezposelnost in stroški dela dela?
• Večletno (od 2012 dalje) zniževanje stopnje nezaposlenosti se je konec 2019 zaustavilo,
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v 2020/I-II pa se je nezaposlenost že začela opazno povečevati, še zlasti med mladimi (v
Sloveniji se je že samo v dveh četrtletjih celo podvojila, na skoraj 16 odstotkov).
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• Enotni stroški dela hitro naraščajo že od začetka 2019, v 2020/I-II je njihova rast še
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pospešila.
• Pospešitev stroškov dela v 2020 je še zlasti velika v sektorjih netržnih storitev
(administraciji, izobraževanju in še zlasti zdravstvu), kjer naraščajo enotni stroški dela v
Sloveniji nekajkrat hitreje kot v evro območju, pravi Bole.
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* Avtor vseh grafov je Velimir Bole
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Ponedeljkovo zaprtje: kako boste šli v službo, s kom boste
lahko telovadili, kje boste lahko kupili obleke in tehniko
100 Najbogatejših Slovencev 2020
Naročite posebno tiskano izdajo revije Manager z lestvico 100
najbogatejših Slovencev:
Kako so slovenski bogataši prišli do premoženja?
Kam najbogatejši Slovenci nalagajo denar?
Kdo vse se je uvrstil na lestvico 100 najbogatejših?
Prihranite s spletnim nakupom.
Revija 100 Najbogatejših Slovencev 2020 »
Čas branja: 5 min
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Na enem mestu smo zbrali nova pravila, ki bodo veljala najmanj do konca
novembra
TANJA SMREKAR
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Več iz teme:
koronavirus >

Jernej Vrtovec >

Aleš Hojs >

Damijan Florjančič >

Po tem, ko že od petka velja popolna prepoved druženja, razen z ožjimi družinskimi člani
in člani istega gospodinjstva, je vlada sprejela še nove odloke o zapiranju javnega
prevoza, trgovin, kulturne in športne dejavnosti. Redni avtobusi in vlaki ne bodo več
vozili, vse nenujne trgovine zapirajo svoja vrata. Pozor: tudi živilske trgovine, ki na
primer prodajajo še obleke in tehnično blago, bodo vse tovrstne izdelke s ponedeljkom
umakniti s polic.

Preberite tudi
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Konec druženja, še bolj zaprte meje, posel
Škoda Janeza Janše
Od ponedeljka lockdown na sodiščih

Omejitve naj bi za zdaj veljale dva tedna.
Kaj bo dovoljeno in kaj prepovedano?

Zapiranje avtošol, tehnični pregledi ostajajo odprti, vozniška
dovoljenja se podaljšajo avtomatično
Z novim odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev
neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil bo od ponedeljka naprej začasno
prepovedano izvajanje vseh usposabljanj kandidatov za voznike motornih vozil in
voznikov, edukacijskih in psihosocialnih delavnic, teoretičnih in praktičnih delov
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vozniških izpitov in drugih podobnih storitev.
Začasna prepoved ne velja za:
izvajanje nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih
registracijskih organizacij s področja motornih vozil,
rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o
brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga ter
postopkov in nalog v tahografskih delavnicah.
Veljavnost vozniških dovoljenj, izkaznic o vozniških kvalifikacijah in veljavnost
teoretičnega dela vozniškega izpita, ki zaradi začasne prepovedi potečejo od 16.
novembra 2020 do 30. novembra 2020, se podaljša do 31. januarja 2021.

Konec javnega prevoza
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Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov začasno
prepoveduje izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov, stalnega izvenlinijskega
prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov in javnega železniškega prevoza potnikov
v notranjem prometu, razen posebnega linijskega prevoza potnikov in avtotaksi
prevozov.
Avtotaksi prevozi so dovoljeni, če voznik avtotaksi vozila pred vstopom novega potnika
poskrbi za ustrezno dezinfekcijo delov vozila, ki so redno v fizičnem stiku s potnikom.
Ves čas prevoza je za voznika in potnike obvezna uporaba obrazne zaščitne maske.
Dovoljeni bodo tudi delavske linije, ki jih organizira delodajalec, je na tiskovni
konferenci dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Skupini sodelavcev do
največ šest oseb pa je dovoljena tudi uporaba osebnega vozila za prevoz na ali iz dela.
Z odlokom je začasno prepovedan tudi prevoz oseb z nihalnimi žičnicami, vzpenjačo in
krožno kabinskimi žičnicami.
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Iz omejitev so izvzete vse oblike prevozov, ki so potrebne za intervencijske službe in
druge nujne službe. Prepoved ne velja v primerih nujne oskrbe, medicinske pomoči,
zaščite in reševanja.

Zapiranje trgovin in gospodarstva
V ponedeljek bodo začeli veljati tudi ukrepi za gospodarstvo (odloke, s katerimi je
vlada zaprla Slovenijo, najdete tukaj). Večji trgovci sporočajo, da od ponedeljka v
njihovih trgovinah ne bo mogoče kupiti oblačil, obutve in tehničnega blaga. S s
ponedeljkom ostajajo odprte le še trgovine z živili, izdelki za osebno nego in čiščenje,
kmetijske prodajalne, tržnice, lekarne in prodajalne z medicinskimi pripomočki,
bencinski servisi, banke in pošte.
Industrija pa bo normalno delovala naprej, tudi gradbeništvo, a le na nenaseljenih
gradbiščih. Zaprte bodo vse nenujne trgovine. Zaprti ostajajo gostinski lokali, kozmetični
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in frizerski saloni, velnesi, fitnesi ... Še vedno pa sta dovoljena dostava hrane in osebni
prevzem iz restavracij, a ne med policijsko uro.
Z odlokom se dovoljujejo nekatere izjeme, ki so nujno potrebne za zagotavljanje
osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja, in
sicer:
prodajalne, ki prodajajo večinoma živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno
s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja
oblačil, obutve in tehničnega blaga v teh prodajalnah;
lekarne;
prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki;
tržnice;
kmetijske prodajalne;
bencinski servisi;
banke in zavarovalniške storitve;
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pošta;
dostavne službe;
servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih
vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske
delavnice, delavnice za popravilo koles);
dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se opravljajo dimnikarske
storitve, samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, sta lahko v prostoru navzoča
izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje
dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna
naprava in ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti;
gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, pri izvajanju katerih je
zagotovljeno, da ni stika s potrošniki;
trafike in kioski za prodajo časopisov in revij;
osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen
minimalni stik s potrošniki med 6. in 21. uro; konzumiranje hrane in pijače je
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prepovedano na javnih površinah;
druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.
Iz prepovedi sta izvzeti tudi ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na
daljavo ter brez časovne omejitve dovoljeno opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač
v primeru dostave in v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene
oziroma varovance.

Zaprte telovadnice: kdo bo sploh še lahko telovadil?
Sprememba odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti prinaša nova
zapiranja. Športna vadba bo dovoljena le profesionalcem. Kot so zapisali na vladi:
"Dovoljena bo le športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in
perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v
razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport."

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

Še vedno je v kolektivnih športih dovoljeno izvajanje tekmovanj v, pišejo na vladi,
"najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma
evropskega tekmovanja v športnih panogah (hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka,
rokomet, vaterpolo in futsal-mali nogomet) ter izvajanje velikih mednarodnih športnih
prireditev. V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih prvenstev
za člane in mednarodnih športnih prireditev." Prisotnost gledalcev na športnih
tekmovanjih ni dovoljena.
Kaj pa rekreativci? Nič. Prepovedano je praktično vse. Oziroma: telovadite lahko sami ali
samo s tistimi, s katerimi skupaj živite.

Odprte bodo knjižnice, kulturne storitve pa so prepovedane
Z odlokom o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev se, kot
sicer velja že od razglasitve druge epidemije naprej sredi minulega meseca, začasno
prepoveduje ponujanje kulturnih in kinematografskih storitev.
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Se pa z odlokom dovoljuje izjema za knjižnice z namenom dostopanja do knjižničnega
gradiva ter nemotenega vzgojno izobraževalnega procesa ob upoštevanju vseh
predpisanih varnostnih ukrepov. Število oseb v knjižnici je omejeno na 30 kvadratnih
metrov na posameznega uporabnika ali na enega uporabnika, če je poslovni prostor
manjši od 30 kvadratnih metrov.

Ne pozabite: v nedeljo morate priti domov s Hrvaške, na primer,
če se želite ogniti karanteni
Spomnimo, vlada je zaostrila ukrepe pri prehajanju mej. Odpravila je izjemo, da greste
lahko na svoje vikende, plovila ali zemljišča za 48 ur. Te izjeme od ponedeljka ni več. Če
boste na Hrvaško odšli kljub temu, boste morali ob vrnitvi pokazati negativen koronatest
ali pa boste šli v karanteno. To boste lahko prekinili, če boste test naredili v Sloveniji, a
kot pravi Hojs, boste to lahko storili šele po petih dneh karantene. Omenjeno velja za
vse, ki so v karanteni. Torej, ta bo trajala vsaj pet dni, če bo potem test pokazal, da niste

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

okuženi s koronavirusom.
Poleg tega je vlada črtala izjemo obiska ožjih družinskih članov za 72 ur. Ta bo
omogočena samo tistim, ki imajo družino v državah EU ali šengenskega območja.
Oziroma kot je pripomnil Hojs: »Vikendi v BiH in Srbiji odpadejo.«

Kaj pa sodišča?
Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je sicer na tiskovni konferenci vlade v
četrtek, 12. novembra 2020, izrecno povedal, da so sodišča izjema v vladnem odloku, ki
zapira Slovenijo (tu lahko vidite odlok z dne 26. oktobra, ki ga je vlada ta teden
podaljšala). »Dostop – osma točka izjem – izvajanja nalog, povezanih z delovanjem
upravnih in pravosodnih organov ter organov pregona, je ena od izjem. Torej to deluje
nemoteno.« A, kot smo pisali, tudi sodišča se zapirajo. V petek je namreč predsednik
VSRS Damijan Florjančič izdal odredbo o lockdownu sodišč. Po odredbi od
ponedeljka sodišča opravljajo nujne zadeve in vse tiste kazenske, kjer bi pregon zastaral
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v šestih mesecih. Vsi naroki v nenujnih zadevah se z odredbo predsednika avtomatično

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

prekličejo, razen če so sklicani videokonferenčno.
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Javno življenje v Sloveniji je praktično
ustavljeno
RADIO SLOVENIJA 1, 14. 11. 2020, STUDIO OB 17-IH, 17:25
ŠPELA NOVAK (voditeljica)
Javno življenje v Sloveniji je praktično ustavljeno. Z včerajšnjim dnem je prepovedano kakršnokoli druženje na javnih
krajih, razen če ste v družbi ožjih družinskih članov ali članov istega gospodinjstva. V ponedeljek se za 14 dni ustavljajo
tudi vse ne nujne storitve z določenimi izjemami. Vse to z namenom hitrejše zajezitve širjenja novega koronavirusa med
populacijo in posledično razbremenitve zdravstvenega sistema, ki poka po šivih. Podrobneje v prispevku Katja Arhar.
KATJA ARHAR (novinarka)
Vračamo se v sredino marca, ko niso vozili avtobusi in vlaki, šole so se izvajale na daljavo, zaprte so bile ne nujne
storitve in trgovine, razen tistih z življenjskimi potrebščinami. Javno življenje je v jesenskem valu od oktobrskega zaprtja
gostinskih obratov že okrnjeno. Še bolj so ga omejila zaprtja kulturnih ustanov. V ponedeljek sledi zaprtje ne nujnih
dejavnosti. Tokrat za 14 dni, pojasnjuje minister za zdravje Tomaž Gantar.
TOMAŽ GANTAR (minister za zdravje)
14 dni je tista Inkubacijska doba, kjer lahko tudi, če je okužba znotraj, ne vem, družine manjše skupnosti, ki pač živi
skupaj, da se bolezen bodisi razvije in umiri, bodisi se ta krog prekine, da ne bi prenašali znotraj družbe naprej okužb.
KATJA ARHAR (novinarka)
Vse le ne bo enako kot pomladi. Med drugim se niso povsem zaprle zdravstvene dejavnosti.
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TOMAŽ GANTAR (minister za zdravje)
Glede na sezono, glede na potrebe, bodo vulkanizerji lahko obratovali glede na bližajočo zimo. Dimnikarji, glede na
seveda potencialne nevarnosti, ki lahko spremljajo sezono ogrevanja. Upravne enote bodo samo za najnujnejše primere
in gospodarstvo seveda bo industrijska proizvodnja delovala normalno naprej in pa gradbeništvo na nenaseljenih
gradbiščih. Medtem ko vse ne nujne trgovine se bodo v tem obdobju zaprle, trgovski centri, razen seveda za hrano, za
zdravila, odprte bodo banke, pošte.
KATJA ARHAR (novinarka)
Še naprej bodo delovali tehnični pregledi in pooblaščene registracijske organizacije za motorna vozila. Odprte bodo tudi
tržnice, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, trafike in kioski. Dovoljen bo tudi osebni prevzem blaga in hrane. Izrecno
pa je prepovedano konzumiranje hrane in pijače na javnih mestih. Tudi druženje na javnih krajih je prepovedano, razen
če smo v družbi ožjih družinskih članov ali članov istega gospodinjstva. V veljavi ostaja prepoved prehajanje med
občinami in omejitev gibanja med 21. in 6. uro zjutraj. Za 14 dni bo od ponedeljka ustavljen javni potniški promet, vozili
bodo le taksiji. Prehajanje državne meje za lastnike nepremičnin, plovil ali zemljišč za 48 ur ne bo več dovoljeno brez
negativnega testa ali karantene ob povratku. Izjema so nujna opravila, pojasnjuje vladni govorec Jelko Kacin.
JELKO KACIN (uradni vladni govorec)
Ko gre za nujna opravila, so ta nujna opravila še mogoče, ampak za eno osebo. Če pa to traja dlje, potem pa očitno ne
gre za nujo in v tem primeru oseba pride na mejo in dobi karanteno, ki jo lahko skrajša šele po petih dneh.
KATJA ARHAR (novinarka)
Minister za notranje zadeve Aleš Hojs dodaja še eno omejitev.
ALEŠ HOJS (minister za notranje zadeve)
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Prav tako smo črtali tisto dikcijo, ki je dovoljevala obiske ožjih družinskih članov v roku 72-ih ur. Ta dikcija je sedaj
dovoljena zgolj še za obiske znotraj EU-ja oziroma schengenskega območja. Povedano bolj po domače - preživljanje
vikendov v Bosni ali pa v Srbiji ni več mogoče.
KATJA ARHAR (novinarka)
Razlogi za zaostritev ukrepov so prepočasno umiranje epidemije in preobremenjenost bolnišnic. Pojasnjuje dr. Matjaž
Jereb z Infekcijske klinike UKC Ljubljana.
DR. MATJAŽ JEREB (Infekcijska klinika, UKC Ljubljana)
Dejstvo je, da so razmere v bolnišnicah, kar se tiče prostih navadnih, predvsem pa kar se tiče prostih intenzivnih postelj,
kritične.
KATJA ARHAR (novinarka)
Predvsem intenzivnih postelj v marsikateri slovenski bolnišnici že primanjkuje. Še naprej ostaja velika težava
pomanjkanje usposobljenih zdravstvenih delavcev, ki tudi sami zbolevajo. Zdravstvena stroka pa napoveduje, da se bo
pritisk na bolnišnice začel umirjati šele čez kak teden ali dva. Skrb vzbujajoče so tudi številke okuženih stanovalcev
domov za starejše. Teh je trenutno več kot 1500. Okužbe pa so se pojavile že v 80-ih odstotkih vseh domov. Domovi
rdeče cone vzpostavljajo tudi v zunanjih objektih. Ponekod tja selijo zdrave stanovalce. Minister za delo Janez Cigler
Kralj.
JANEZ CIGLER KRALJ (minister za delo, družino in socialne zadeve)
Je pa razveseljivo to, da v številnih domovih kar nekaj zaposlenih je že ozdravelo in se vračajo nazaj na delo in to jih tudi
rešuje. Na drugi strani se je tu pokazala velika solidarnost med domovi, med ostalimi socialno-varstvenimi zavodi. In pa
res posebej poudarjam zahvalo civilni zaščiti, ki pomaga pri prerazporejanju prostovoljcev, manjkajočega kadra, pri
koordiniranju tudi pomoči domovom za starejše in drugim zavodom tam, kjer je to potrebno.
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KATJA ARHAR (novinarka)
V zadnjih tednih strmo narašča tudi število umrlih bolnikov s covidom-19, ki so večinoma starejši. Da bi zavarovali
najšibkejše, torej starejše in kronične bolnike, pristojni pozivajo k upoštevanju ukrepov, saj lahko le skupaj zmanjšamo
prisotnost virusa v populaciji.
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