Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 22. 4. 2020
Število objav: 8
Internet: 3
Tisk: 5
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 1
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 5
Inženirski dan: 0

Naslov

Top službe – Petrol išče direktorja na področju prodaje; službe še v SID banki, Httpoolu,
Darsu, SKB ...

Zaporedna št.
1

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 21. 4. 2020

Stran v zbirki:
16

Avtor

TOP JOB

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...odločanja v upravnih postopkih ter znanja s področja upravnih sporov, vodenja izvršilnih, stečajnih in sodnih
postopkov, še posebej postopkov s področja gradbene zakonodaje, znanja in izkušnje s področja stvarnega prava,
pridobivanja nepremičnin ter razlastitvenih postopkov. KRAJ: Ljubljana VEČ INFORMACIJ: bit.ly/dars-pravnik...

Naslov

Aktualna problematika na področju javnih naročil

Zaporedna št.
2

Medij

Napovednik.com, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 21. 4. 2020

Stran v zbirki:
21

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

Internet

Povzetek

...seminarju pridobili kreditne točke skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih
inženirjev. Vlogo za dodelitev točk smo poslali na IZS in čakamo na dodelitev števila točk. Spletni seminar bo potekal v
živo preko videokonferenčne platforme ZOOM, zato potrebujete internetno povezavo in...

Naslov

Tudi letos Vurnikova študentska nagrada

Zaporedna št.
3

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Gorenjska; 21. 4. 2020

Stran v zbirki:
22

Avtor

Marjana Ahačič

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Tisk

Povzetek

Virus vsega le ni zaustavil

Zaporedna št.
4

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Gorenjska; 21. 4. 2020

Stran v zbirki:
23

Avtor

Danica Zavrl Žlebir

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
5
Stran v zbirki:
26
Povzetek

Površina: 78 cm2

...podelijo Center arhitekture Slovenije, Občina Radovljica, Krajevna skupnost Radovljica, Fakulteta za arhitekturo
Univerze v Ljubljani in Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Lani je šla v
roke Ani Erjavec z Golnika. Nagrada je častna in finančna, namenjena študijskemu potovanju, dobitnik...

Naslov

Tisk

Stran: 9

Stran: 9

Površina: 315 cm2

Virus vsega le ni zaustavil Naložbena dela v občini Šenčur se kljub koronavirusu nadaljujejo, opravili so tudi več
vzdrževalnih del, aktivno se ukvarjajo s projekti. Danica Zavrl Žlebir Šenčur - Medtem ko je zaradi koronavirusa
življenje ohromljeno, nas je zanimalo, kako je s potekom naložb v

Naslov

Še vedno kraljuje pinela

Medij

Kmečki glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Reportaža; 22. 4. 2020

Avtor

Darja Zemljič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 16

Površina: 1.000 cm
2

...kakovostjo. Oče pa me je naučil, kako sorte prepoznati pozimi po lesu,« se vrne v preteklost Peter, ki ima veliko
izkušenj $ strukturo tal tudi kot strojnik v gradbeništvu, kjer se je zaposlil, saj se samo od kmetijstva ni dalo živeti. Vse
svoje vinograde si je zato naredil sam, zanje si je le izposodil stroje in s tem tudi...

2

Naslov

V začetku aprila porast brezposelnih

Zaporedna št.
6

Medij

Gorenjski glas - Kamničanka, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 4. 2020

Stran v zbirki:
28

Avtor

Aleš Senožetnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Župan imenoval novega podžupana

Zaporedna št.
7

Medij

Gorenjski glas - Kamničanka, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 4. 2020

Stran v zbirki:
29

Avtor

Jasna Paladin

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Stran: 2

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 11. do 17. aprila 2020

Zaporedna št.
8

Medij

Si24.news, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 4. 2020

Stran v zbirki:
32

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Površina: 186 cm2

...strojništvo v Ljubljani, kjer je pridobil poklic strojnega tehnika. Po končani srednji šoli ga je pot zanesla na Fakulteto
za gradbeništvo in geodezijo, kjer je pridobil naziv diplomirani inženir geodezije. Zaposlen je kot vodja komunalnih
dejavnosti v Komunalnem podjetju Kamnik. V lokalni politiki je aktiven že vrsto let, občinski...

Naslov

Internet

Površina: 295 cm2

...dobro četrtino nižje kot lani v tem času, v aprilu pa se ti trendi še stopnjujejo. »Nekaj povpraševanja je kljub temu
zaslediti predvsem v dejavnosti gradbeništva, v manjšem obsegu so delodajalci prijavljali tudi potrebe po delavcih za
delo v večizmenskih proizvodnjah in živilslco-predelovalni industriji, se pa še...

Naslov

Tisk

Stran: 5

...ipd.) so se od januarska znižale le za okoli 15 %, kar odraža tako izboljšanje razmer na Kitajskem kot pričakovanja,
da upad povpraševanja industrije, gradbeništva in transporta ne bo tako visok. Ne glede na to se moramo pripraviti, da
nas bodo od maja do julija mediji zasipali z informacijami o slabšanju marčevskih...
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21.04.2020

Finance.si

Torek, 12:30

Država: Slovenija

Kazalo

1 / 13

https://topjob.finance.si/8960781/Top-sluzbe-Petro...

Top službe – Petrol išče direktorja na področju prodaje;
službe še v SID banki, Httpoolu, Darsu, SKB ...
Čas branja: 7 min

0
21.04.2020 12:30

Tudi ta teden kljub epidemiji in kriznim razmeram nekaj podjetij išče
nove kadre – pogledali smo aktualne ponudbe na trgu dela in izbrali
najboljše
TOP JOB

Več iz teme:

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

top službe >

Lek >

Regionalna razvojna... >

Petrol >

SID >

SKB banka >

Banka Slovenije >

Mercator >

Lek
Globalni vodja za nove poslovne modele in
tehnologijo

4

Finance.si
Država: Slovenija

21.04.2020
Torek, 12:30

Kazalo

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

https://topjob.finance.si/8960781/Top-sluzbe-Petro...
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Foto: Shutterstock

Farmacevtska družba Lek zaposli v Ljubljani vodjo
za nove poslovne modele in tehnologijo.
Pričakujejo visokošolsko izobrazbo ekonomske
smeri, zaželen je MBA, vsaj sedem do deset let
izkušenj z vodenjem projektov, poznavanje
poslovnih procesov v farmacevtski industriji, zlasti
regulativnih nadzorovanih postopkov, dobre
komunikacijske veščine, proaktivnost,
samoiniciativnost, zmožnost delovanja v globalnem
okolju.

5

Finance.si
Država: Slovenija

21.04.2020
Torek, 12:30

Kazalo

https://topjob.finance.si/8960781/Top-sluzbe-Petro...
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Prijave in več informacij na spletu bit.ly/lekvodjanpmt do 2. maja.
Petrol

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

Direktor razvoja fizičnih prodajnih mest

Foto: Press

6

Finance.si
Država: Slovenija

21.04.2020
Torek, 12:30

Kazalo
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4 / 13

Energetska družba Petrol išče v Ljubljani direktorja
razvoja fizičnih prodajnih mest.
Pričakujejo visokošolsko izobrazbo, vsaj pet let
delovnih izkušenj s področja razvoja in uvajanja
novosti, vodstvene izkušnje in izkušnje z
organizacijo dela, tekoče znanje angleščine,
prednost je znanje srbščine/hrvaščine, usmerjenost
k rezultatom, inovativnost, strateški pristop
delovanja, proaktivnost.
Prijave na spletu bit.ly/petrol-razvojpm do 3. maja.
SID banka

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

Specialist za razvoj produktov in evropske
programe

7

Finance.si
Država: Slovenija

21.04.2020
Torek, 12:30

Kazalo

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

https://topjob.finance.si/8960781/Top-sluzbe-Petro...
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Foto: Shutterstock

SID banka je objavila razpis za specialista za razvoj
produktov in evropske programe - pravnika v
Ljubljani.
Pričakujejo visokošolsko izobrazbo, štiri leta
ustreznih delovnih izkušenj, samostojna priprava
pogodbene in druge pravne dokumentacije, tekoče
znanje angleščine, zaželeno še enega tujega jezika,
prednost je poznavanje bančnega poslovanja,
podlag in postopkov izvajanja ukrepov iz evropskih
sredstev, izkušnje pri pripravi pravne dokumentacije

8

Finance.si
Država: Slovenija

21.04.2020
Torek, 12:30

Kazalo

https://topjob.finance.si/8960781/Top-sluzbe-Petro...
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za finančne instrumente in/ali bančne produkte,
poznavanje področja državnih pomoči, izkušnje s
področja javnih naročil in prijav na EU projekte.
Prijave na e-naslovu kadrovska@sid.si do 11.
maja.
FINANCE, BANČNIŠTVO

SKB banka
Glavni svetovalec za skladnost poslovanja
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo, štiri leta
delovnih izkušenj na področju skladnosti, tekoče
znanje angleščine, zanesljivost, natančnost.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: cloveski.viri@skb.si z obveznim
pripisom »za razpis – Glavni svetovalec za
skladnost poslovanja« do 16. maja
Banka Slovenije
Analitik
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo, vsaj od tri
do sedem let delovnih izkušenj na bančnem,

9

Finance.si
Država: Slovenija

21.04.2020
Torek, 12:30

Kazalo

https://topjob.finance.si/8960781/Top-sluzbe-Petro...
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finančnem ali drugem ustreznem področju,
poznavanje in uporabo sodobnih analitičnih in
kvantitativnih orodij za ekonomske analize, dobro
poznavanje MS Officea in paketov STATA, Eviews,
tekoče znanje angleščine.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: bit.ly/bsi-kadri do 30. aprila
RRA LUR
Strokovni sodelavec za finance

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

OPIS: Pričakujejo univerzitetno izobrazbo, šest let
ustreznih delovnih izkušenj, poznavanje finančnih
konstrukcij projektov, znanje angleščine ali
nemščine, komunikacijske veščine, sposobnost za
vodenje, delo v timu in koordiniranje dela.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: info@rralur.si do 24. aprila
Mercator
Projektni vodja na področju interne revizije
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo, zaželena
je licenca CIA, vsaj dve leti delovnih izkušenj,
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Finance.si
Država: Slovenija

21.04.2020
Torek, 12:30

Kazalo

https://topjob.finance.si/8960781/Top-sluzbe-Petro...
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odlične komunikacijske, analitične veščine, znanje
MS Officea, strokovnost, nepristranskost,
sposobnost sistemskega razmišljanja, tekoče znanje
angleščine, zaželeno znanje drugih tujih jezikov.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: bit.ly/mercator-pv do 29. aprila
TRŽENJE, PRODAJA

NLB

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

Produktni vodja za digitalne rešitve
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo, pet let
ustreznih delovnih izkušenj, izkušnje z razvojem
digitalnih rešitev in njihovim lansiranjem na trg, kot
tudi izkušnje s produktnim vodenjem digitalnih
rešitev, razumevanje strank in njihovih potreb,
sposobnost reševanja problemov, znanje enega
tujega jezika, računalniška znanja.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: bit.ly/nlb-pvdigital do 4. maja
Tosama
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Finance.si
Država: Slovenija

21.04.2020
Torek, 12:30

Kazalo
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Vodja ključnih kupcev
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo in
nekajletne izkušnje v zdravstvu in prodaji, prednost
so znanja z medicinskega področja, posebno
operacijskih dvoran, tekoče znanje angleščine,
proaktivnost, prodajne veščine, usmerjenost k
strankam in rezultatom, pripravljenost na službena
potovanja
KRAJ: Vir pri Domžalah
PRIJAVE: kadri@tosama.si do 5. maja
Iskraemeco

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

Vodja prodajnega področja za avstrijski trg
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo, vsaj tri
leta delovnih izkušenj v prodaji, tekoče znanje
nemščine in angleščine, prednost je poznavanje
trga, produktov in storitev, prodajne veščine,
pogajalske sposobnosti in spretnost v komunikaciji,
usmerjenost h kupcu.
KRAJ: Kranj
PRIJAVE: kariera@iskraemeco.com do 4. maja
Optiweb

12

Finance.si
Država: Slovenija

21.04.2020
Torek, 12:30

Kazalo
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Vodja ključnih strank v digitalnem trženju
OPIS: Pričakujejo izkušnje na področju projektnega
vodenja oziroma v digitalnem trženju, izkušnje z
vodenjem spletnih oglaševalskih projektov,
poznavanje spletne analitike, poznavanje trendov v
digitalnem trženju, tekoče znanje angleščine, dobre
komunikacijske in pogajalske veščine.
KRAJ: Škofja Loka
PRIJAVE: bit.ly/optiweb-kam
KADRI

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

Regionalni vodja kadrov
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo, vsaj pet
let delovnih izkušenj na kadrovskem področju,
odlične komunikacijske veščine, tekoče znanje
angleščine, zaželeno tudi hrvaščine/srbščine,
vodstvene kompetence, dobre analitične veščine,
proaktivnost, napredno poznavanje MS Officea,
dobre organizacijske veščine.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: bit.ly/httpool-hrm
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Finance.si
Država: Slovenija

21.04.2020
Torek, 12:30

Kazalo
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Geneplanet
Vodja kadrovskega področja
OPIS: Pričakujejo vsaj pet let vodstvenih izkušenj na
kadrovskem področju, prednost so izkušnje v
mednarodnem podjetju, odlično poznavanje
delovnopravne zakonodaje, odlične organizacijske,
komunikacijske veščine, usmerjenost k rezultatom,
tekoče znanje angleščine.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: bit.ly/geneplanet-hrm do 3. maja

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

Marles
Kadrovnik
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo, tri leta
delovnih izkušenj na kadrovskem in
delovnopravnem področju, tekoče znanje angleščine
in nemščine, natančnost, kreativnost, prožnost,
računalniško pismenost.
KRAJ: Limbuš
PRIJAVE: marjetka.mikulandra@marles.com do
1. maja
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Finance.si
Država: Slovenija

21.04.2020
Torek, 12:30

Kazalo
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PRAVO

Dars
Pravnik
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo, zaželen
pravniški državni izpit, vsaj dve leti ustreznih
delovnih izkušenj, znanja in izkušnje s področja
gradbene in prostorske zakonodaje ter prava
varstva okolja, vodenja in odločanja v upravnih
postopkih ter znanja s področja upravnih sporov,
vodenja izvršilnih, stečajnih in sodnih postopkov, še
posebej postopkov s področja gradbene
zakonodaje, znanja in izkušnje s področja stvarnega
prava, pridobivanja nepremičnin ter razlastitvenih
postopkov.

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

KRAJ: Ljubljana
VEČ INFORMACIJ: bit.ly/dars-pravnik do 30.
aprila
Vzajemna
Strokovnjak za pravne zadeve
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo pravne
smeri, poznavanje področja zavarovalništva, tekoče
znanje angleščine, visoko sposobnost pisnega
izražanja in timskega dela, proaktivnost,
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Finance.si
Država: Slovenija

21.04.2020
Torek, 12:30

Kazalo
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KRAJ: Ljubljana

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

PRIJAVE: bit.ly/vzajemna-pravo do 10. maja
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Napovednik.com

Torek, 20:31

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.napovednik.com/dogodek550699_aktualna_...
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Aktualna problematika na področju
javnih naročil
Kaj: Strokovno izobraževanje
Kdaj: četrtek, 23.4.2020 od 9.00 do 12.00
Kje: Spletni seminar v živo - webinar, Ljubljana
Prireditelj: Evropska hiša Ljubljana
Vstopnina: 39EUR
Rezervacija / nakup

Klikni za nakup oziroma prijavo

Akademija za management in projektno vodenje organizira
seminar z aktualno vsebino
AKTUALNA PROBLEMATIKA NA PODROČJU JAVNIH NAROČIL V
KORONA VIRUS RAZMERAH

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

TERMIN
LJUBLJANA, 23. april 2020, od 09.00 do 12.00,spletni seminar v
živo
UVOD IN VSEBINA
S sprejetjem Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo je
zakonodajalec korenito posegel na področja, ki so izjemno
pomembna za delovanje gospodarstva in ekonomije. Cilj zakona je bil
omiliti posledice epidemije COVID – 19 za državljane ter
gospodarstvo na različnih področjih. Cilji predlaganih ukrepov so
ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, izboljšanje socialnega
položaja ljudi, predvsem najbolj ogroženih in ranljivih skupin, izredna
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Napovednik.com
Država: Slovenija

21.04.2020
Torek, 20:31

Kazalo
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pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij..itd.
Na področju javnega naročanja zakon uvaja dvig mejnih vrednosti za
uporabo ZJN-3 s čimer bo omogočeno, da lahko javna naročila
oddamo hitreje in jih s tem pravočasno plasiramo v gospodarstvo.
Sprememba vplival tudi na večjo oddajo javnih naročil lokalnemu
gospodarstvu. Prav tako je potrebno v postopku oddaje javnih naročil
upoštevati pravila višje sile in spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na
tek izvedbe že začetih postopkov kot tudi na postopke, ki so še v fazi
predpriprave oddaje javnih naročil.
VSEBINA e - seminarja:
Evidenčna naročila v izrednih razmerah;
Javna naročila male vrednosti v izrednih razmerah;
Spremembe javnih naročil v teku;
Izvajanje nujnih javnih naročil in izjeme pri oddaji javnih naročil;
Višja sila in spremenjene okoliščine pri javnem naročanju;
Interventne spremembe v postopkih javnega naročanja;

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

Finančna zavarovanja v izrednih razmerah.
PREDAVATELJ
mag. Matjaž Kovač je magister pravnih znanosti, strokovnjak za
javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na
omenjenih področjih. Zaposlen je na Direkciji RS za infrastrukturo, kjer
že več kot desetletje vodi najzahtevnejše postopke oddaje javnih
naročil na področju železniške infrastrukture v republiki Sloveniji. Mag.
Matjaž Kovač je tudi visokošolski predavatelj za predmetno področje
Gospodarsko pravo na Alma mater Europea in pripravljalec
strokovnih gradiv za izvajanje teh predmetov. Je avtor strokovnega
priročnika Obdavčevanje svetovnega dohodka ( Davčni inštitut
Maribor 2003), strokovnega dela prevozne pogodbe, priročnika Davki
od A do Ž, strokovnega dela Javna naročila in javno zasebno
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partnerstvo in strokovne monograﬁje Finančne storitve ter priročnika
Plačilni sistem in plačilna disciplina itd.
mag.Matjaž Kovač je tudi doktorski kandidat na Pravni fakulteti
Univerze v Mariboru področja ﬁnančnega in davčnega prava.
GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo v elektronski obliki.
SEMINAR JE NAMENJEN
Strokovnjakom, ki jih problematika v zvezi z javnim naročanjem v
novih razmerah, zanima tako ponudnikom kot naročnikom.
KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 39€ z vključenim DDV.
POPUSTI
Za več udeležencev priznavamo dodatni 10% popust oz. popust po
dogovoru.
PRIJAVA

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

Po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com
Skenirano prijavnico lahko pošljete na po e-pošti:
prijava@evropska-svetovalnica.com
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo
seminarja.
Prijava vključuje:
izvedbo spletnega seminarja v živo,
gradivo v elektronski obliki,
odgovore na vaša vprašanja
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Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: v ponedeljek, 23. aprila 2020, od 9.00 do 12.00
Kje: preko spleta ( na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do
spletnega seminarja)
če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na
voljo videoposnetek.
TOČKOVANJE
Pooblaščeni in nadzorni inženirji boste z udeležbo na tem seminarju
pridobili kreditne točke skladno s Splošnim aktom o stalnem
poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
Vlogo za dodelitev točk smo poslali na IZS in čakamo na dodelitev
števila točk.

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

Spletni seminar bo potekal v živo preko videokonferenčne platforme
ZOOM, zato potrebujete internetno povezavo in zvočnike. Spletnega
seminarja se lahko udeležite tudi preko pametnega telefona ali
tablice, vendar zaradi lažjega sodelovanja in pogleda priporočamo
dostop preko računalnika.
PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 23042020,
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9,
1000 Ljubljana
ID za DDV:SI80886914.
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko
številko:
051 317 357 ali 040 772 267
ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:
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PRIJAVNICA NA SPLETNI SEMINAR
NOVOSTI JAVNEGA NAROČANJA S POUDARKOM NA POGODBI
ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA
LJUBLJANA, 23. april 2020, ob 09.00 do 12.00,spletni seminar v
živo
NAROČNIK:
Ime in naslov organizacije:
Telefon:

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

Kontaktna oseba: ID za DDV: E-pošta:
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:

E-pošta:

Žig in podpis:
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Tudi letos Vurnikova
študentska nagrada
Marjana

Ahačič

Radovljica,

Krajevna

skup-

nost Radovljica, Fakulteta za

-

Radovljica

bodo
dni,

ci

okviru

v
s

katerimi

Tudi

arhitekturo Univerze v Ljubljani in Fakulteta za grad-

Radovlji-

beništvo, prometno inženir-

v

letos

dan

stvo

znamenitega rojaka arhitek-

ze v

obeležujejo

rojstni

Vurnika

ta Ivana

ni praznik,

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

Vurnikovih

1.

in

krajev-

junija podelili

Vurnikovo študentsko nagrado. Prvič je bila podeljena
pred dvema letoma, ob

sto-

letnici

štu-

dija

visokošolskega

arhitekture

skem,

ki

na

Sloven-

je bil organiziran

prav na pobudo arhitekta
Vurnika. Gre za nagrado, ki

in arhitekturo UniverMariboru. Lani je šla v

roke Ani Erjavec z Golnika.
Nagrada je častna in
na,

namenjena

finanč-

študijske-

mu potovanju, dobitnik pa v
okviru naslednjih Vurniko-

vih dni pripravil predavanje
z vtisi

s potovanja. Ob Vurnikovi nagradi vsako leto podelijo tudi dve enakovredni

Vurnikovi priznanji. Prijave

jo perspektivnemu študen-

študentov na sedežu Centra

tu arhitekture ali urbanizma

arhitekture Slovenije v Ljubljani sprejemajo do pone-

skupaj podelijo Center arhitekture

Slovenije,

Občina

deljka, 4. maja.
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Virus vsega le ni zaustavil
Naložbena

dela

nadaljujejo, opravili so tudi

občini Šenčur se kljub koronavirusu

v

več vzdrževalnih

del, aktivno se ukvarjajo s projekti.

Danica

Zavrl

Šenčur

-

radi

Žlebir

Medtem ko

je za-

koronavirusa življenje

ohromljeno, nas je zanima-

lo, kako je s potekom naložb
v občini Šenčur. Župan Ciril

.j.

x

m

‘

.

<

Kozjek je povedal: »Vse investicije se, skladno

je bilo

ikSaSM#

spre-

s

jetim proračunom, za
odvijajo, kot

-

zdaj

predvi-

deno. Izvajali smo določena
vzdrževalna dela, pred krat-

kim

smo

asfaltirali poveza-

vo Beleharjeva utica-državna

cesta

G2-104. Postavili

smo tudi prometno

signali-

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

zacijo, ki omejuje promet na
tem odseku, promet je dovo-

in kolesarjem

ljen pešcem

ter lastnikom kmetijskih ze-

mljišč.

Predvidena dela pri

gradnji kanalizacije

na odse-

ku Krožne poti v Vogljah se
še niso začela. Objavili smo
vse javne razpise za izbiro iz-

Asfaltiranje Beleharjeve ceste

/ Foto:

arhiv Občine

Šenčur,

vajalcev pri predvidenih investicijah,

kakšen razpis je

malo kasneje, kot smo upali, vendar stvari tečejo v pra-

nalne

dopolnitve

občinskega

Želimo priti

(OPN).

do izbora izva-

nepovratnih

jalcev in začeti delati, le ak-

tudi z lastniki

tivna gospodarska dejavnost

območju

gradnjo komu-

bo končni izhod iz te krize.«
Navaja tudi, da so določe-

sticij

so razpi-

infrastrukture

nase-

lij Prebačevo in Voklo in re-

ni pogovori

konstrukcijo

žavnih

Kranjske

ces-

te-AC Kranj vzhod. Objavi-

Šenčur

li bomo še razpisa

tivno

za uredi-

tev komunalne infrastruktu-

bitvijo

za

žal

pridobivamo

Začeli smo

dela

vetrolomu v

soza

jo

zdaj

Ak-

s prido-

gradbenega dovolje-

rali

kar

nekaj

napovedanih

aktivnosti in sestankov
povedati,

med drugim

odtudi

o

možnosti,

da bi seja potekala s pomoč-

pališču Šenčur. Žal smo mo-

preloženi.

Šenčurju. Čeprav

razmišljati

so

ureditev tlakovanja na Poko-

ukvarjajo

še

Ta teden se bo sestal občinski svet v

občini

v

gozdovih,«

dodaja Kozjek.

na

načrtovanih inve-

ter

glasja.

zemljišč

skrbeh tudi za ukrepanje ob

ureditve dr-

projektov

se

evropskih

sredstev. »Kljub vsem težastik
vam nekako najdemo

Luže-

vi smeri. Objavljeni

si za gradnjo pločnika
Srednja vas,

in

prostorskega načrta

video konference,

so

se

odločiti, da se sestane-

jo, vendar v dvorani kultur-

nega doma, kjer bodo lahko
zadostili vsem zahtevanim

ŠE-32 (stano-

nja za drugo fazo namakal-

čistilno akcijo, ki bi morala

pogojem glede medsebojne

vanjsko naselje blizu gostil-

nega sistema v južnem delu
občine ter nato pridobitvijo

biti ob koncu marca. Skupaj

razdalje

re

za območje

ne Ančka) ter za spremembe

z Zavodom za

gozdove smo

in ob obvezni uporabi vseh zaščitnih ukrepov.
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Vinarstvo Ferjančič, Planina nad Ajdovščino

Še vedno kraljuje pinela
težki časi, po prvi svetovni vojni je Italija kot
velika pridelovalka vina tukajšnje vinarstvo

Darja Zemljič

■

Anica Ferjančič goste na dvorišču
s frtaljo s šunko, kot je
običajno spomladi v Vipavski dolini,

tako da je takoj jasno, da se pri njih je tradicionalno in dobro. Nato pa se v novi degustacijski sobi za 50 gostov, ki je nastala pred

iz več kot

in pol

letom

družine Ferjančič, odvije pogovor, zakaj je ta
V njem na vrhuncu pomladi

prostor prazen.
z izjemo letnice
se je uradno

iz portala domačije, ko

1809

je bilo pred kratkim. Prvič po štiri-

tako, kot

najstih letih je na velikonočni ponedeljek odpadel praznik pinele.

Pa

vendar je bilo tudi

v preteklosti življenje

na

Planini bistveno

in najverjetneje bo popolnoma

drugačno

drugačna tudi prihodnost. Nespremenjen tete razpotegnjene vasi nad Ajdovščino

melj

pa ostajajo vinogradi, sedaj

na okrog sto

hektarjih, in marljivi domačini, ki v negoto-

vih okoliščinah ostajajo osredotočeni

spo-

na

mladanska kmetijska dela.
Anica se

je v vas, ki

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

-

več kot tri tisoč dreves imajo le
štirje pridelovalci, priženila leta 1995 iz Podkraja nad Ajdovščino, kjer na nadmorski viSloveniji

šini

metrov

800

zaposlena, po

trta

ne

rojstvu

raste.

je bila

Sprva

doma

treh otrok

-

Domna,

in Aleksa
in bipa je ostala
stveni del njenega življenja so poleg skrbi za
Sanje

družino postali vinogradi

in

Zadnjih

vino.

vina Ferjančič znana širše po Sloveniji, njihova paradna trojka so avtohtona
let so

15

s pet

tisoč

trtami

skorajda

vinar-

iz nič.

najpogostejša kombinacija

vinoreja in vinogradništvo.

la pridelava
tudi češnje

hrane,
in

fige,

okrog hiš
vino

sta

pa je bilo
denar.

tisto,

na kmetije »vedno prinašalo
res,

potrjujejo

noma

zgrajene

ki

planinske kleti,

med leti

ma v obdobju, ko

1800

Da

so

in

je bi-

ki je

je to

oziro-

je bil na Planini kaplan

strokovnjak za vinogradništvo ter vinarstvo
Matija Vrtovec,

ki je domačine

o

vinarstvu

tudi poučeval.

1960.

Prednike je treba spoštovati, saj so dokam posaditi kakšno sorto.

bro vedeli,

Oče mu je leta 1990 prepustil vinogradništvo in skromno opremljeno klet, ko je presodil, da sodobnim trendom v vinarstvu ne
zmore več slediti. »Kot mlada družina nismo
imeli vizije, da bi postali vinogradniško-vinarska kmetija, vendar pa je imel Peter vedda

željo,

no

bi

ostal

doma,«

razkrije

Anica.

To je uresničil s postopno širitvijo vinograsedaj

jih

obdelujejo

8,8 hektarja

na

11

Odločilna pa je bila širitev z najemom dveh hektarjev travnika na Slapu leta

ki

2003,

so

sedaj rodi

ga spremenili v vinograd. Prav ta
velikokrat nagrajena merlot in ze-

len,

pridelujejo pa še

trt),

chardonnay,

cabernet franc

jo,

(sedem tisoč

pinelo

malvazi-

sauvignon, rebulo,
in

cabernet sauvignon.

Rdeče sorte predstavljajo približno četrtino
od

40

so

ena redkih

tisoč litrov pridelka. Od

te prelomnice

vinogradniških družin
samo

v Viod kmetij-

Aničina glavna skrb je bila vsa leta družiker pa je bil Peter veliko službeno odso-

na,

in

SO DOBRO VEDELI,

KAM POSADITI KATERO SORTO
»Pozneje so prišli za manjše vinogradnike

tudi vsa dela v vinogradih, od

rezi do zelenih del. Pri strojnih delih je sedaj
že lažje, ker gospodarju pomaga Domen, absolvent agronomije na Biotehniški fakulteti v
Ljubljani.

Vinograde

obdelujejo

nalen način, a že nekaj let ne

na konvencio-

uporabljajo

herbicidov,

mi

večina je zatravljenih s podorinazeleno gnojenje. Za obdelavo pod trto

za

imajo hidravličen stroj.

let

PREDNIKI

tudi najboljšo ka-

kovost. Tradicionalno rdečih sort na Planini
ni bilo, prve francoske sorte so prišle po letu

ten, opravlja

bile veči-

1850

šestih.

na petih,

je samo še

GOSTE ZANIMA LOKALNO

bile vedno

so

se

Iz otroštva se spomnim, da je bila vedno najbolj zastopana rebula, takoj za njo pinela, saj
obe dobro prenašata sušo in burjo na strmih

bila ži-

Glavna skrb

let so

V

Planini je večina domačinov živela od kmetijstva,

30

kmetije specializirale v vinogradništvo ali

stva, obdelujejo pa še sto češnjevih dreves,
ki prinašajo prvi dohodek, kadar pridelka ne
uničita pozeba ali dež.

zelen in merlot, mož Peter, ki je na
tej kmetiji šesta generacija, pa je začel na
10-hektarskem mešanem posestvu z

bili vedno

usmerjeni v kakovost. Zadnjih

pavski dolini, v kateri živijo

pinela,

stvom

mogoče, zato smo

ni

parcelah.

marelic v

največjo koncentracijo pridelave

pogojih

dov,

lahko pohvali z

se

samo

lapornih legah, kjer dajeta

začela vinska zgodba Ferjanči-

zaradi pandemije koronavirusa nič ni

čevih,

pomembni

sadjarstvo, živina

let stare kleti

200

drugi svetovni vojni pa so bili
vagoni pridelkov. To v naših

zatirala, po

pozdravi

starem

Lani so

pornati legi med

16

Slapom in

Planino,

samo

tisoč evrov in prav toliko tudi ureditev nasada štiri tisoč trt, v glavzemlja

nem

jih je stala

ob svojem

še hektar na la-

vinogradu kupili

pinele in

25

barbere, ki

so

ju posadili

te
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dni.
so

Sedaj

obdelujejo že

poleg vinarstva

in

tržnimi vinarji na Planini,

mi

gre zasluga, da se
venska sorta vrnila
biteljev

delati v

in

trem

pa
je pinela kot avtohtona slovsem

v pridelavo in

da se

zavest

na

Planini

ni

lju-

naučila le

vinogradih, temveč tudi kuhati

Udeleževala se

ki

na Planini,

dinj

trt

Guerila' med tre-

vina.

Anica doda,
či.

tisoč

skoraj 40

Štoklej

je tečajev
ima

Društva

in pe-

gospo-

tudi dramsko skupino

in v katerem se ženske zbirajo v glavnem ob
nedeljah. Društvu je uspelo obuditi vse stare
zbrati planinsko kulinariko v knjigi
receptov. V njej je praktično vse, kar so tukaj
jedli 150 let nazaj, značilna planinska jed je
običaje in

na

primer juha iz

zelene,

ki ji rečejo

šelinka,

pa postni štokviš oziroma polenovka s polento. »Gostom postrežemo tradicionalne jedi s
Planine, v skupini pa zadnja leta zaradi velidela na kmetiji težko sodelujem. Na goste
moraš biti pripravljen, ti pridejo na hladen

ko

prigrizek ali

samo po vino.«
Več kot pol pridelka predstavljajo sveža bela vina, stopnjo višje je zvrst fino belo, ki je
nastalo ob 200-letnici hiše, v njem so barikiran

chardonnay,

zelen

in

sauvignon.

strukturno vino je merlot, ki zori
sodih dve leti,

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

zvrst

Drugo

v hrastovih

od lani pa imajo prvič na trgu
letnik 2015, iz merlota, ca-

fino rdeče,

Ljubljani.

Peter

da

pove,

si

pri tipizaciji

večkrat pomaga z Aničinimi zaznavami,
zelo dobro oceni kakovost vina, skupaj
tudi promovirata po

jih

pa

sejmih in dogodkih na

Primorskem.
V Sloveniji prodajo večino vin v gostilnah
in restavracijah, povečujejo pa delež vin v
steklenicah. Zadnji dve leti se jim je povečala prodaja na kmetiji, doma so imeli goste s

celega

sveta.

Načrtovali so

tudi ureditev sob,

toda svet se je sedaj postavil na
ročila,

ki

so

jih imeli

čno trud dela z
upanjem, da bo
stva

■

glavo in

zadnji mesec,

gosti prejšnja

na-

izklju-

so

skleneta z

leta,

»korona blokade«

gospodar-

prej konec.

čim

»Najpomembnejše je znanje, kakšen
pridelek bo dala katera sorta glede na

zemljo, največji izziv pa je doseči ravnotežje
med rodnostjo in kakovostjo. Oče pa me je

naučil, kako sorte prepoznati pozimi
se

vrne v

izkušenj

$

po

lesu,«

preteklost Peter, ki ima veliko
strukturo tal tudi kot strojnik v

gradbeništvu, kjer

se je

zaposlil, saj

se samo

od kmetijstva ni dalo živeti. Vse svoje
vinograde si je zato naredil sam, zanje si je le

izposodil stroje in

s tem tudi

privarčeval pri

obnovi.

■

»Mlajše generacije se od starejših
razlikujejo po tem, da se za vino zelo

bernet sauvignona in cabernet franca, ki je
zorelo tri leta in pol v francoskih barikih, bi-

zanimajo in si dovolijo svetovati, med njimi

lo

pa zanima lokalno, zelo dobro se prodaja
pinela,« iz izkušenj doda Anica.

stekleničeno lani in takoj postalo zmagovalno rdeče vino na lanskem festivalu vin v

vin

saj

je

tudi veliko kultiviranih pokuševalcev. Vse pivce

Vinogradi so postali del Aničinega življenja šele na Planini.
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Peter pred tipizacijo

m

in Sanja.

m

'

Ur
'

f

Anici večkrat »podtakne« v pokušino kakšno vino.

Spomladi Anica Ferjančič pozdravi sfertaljo
s koprivami.

V

kleti sta glavna Peter in

Domen.
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V začetku aprila
porast brezposelnih
Koronakriza kaže zobe tudi na trgu dela:

povpraševanj po delavcih je manj,

zadnjih dneh

v

in tednih pa je naraslo tudi število brezposelnih

o

v

katerih

trenutno

največ

tem,

povprašujejo

po

delavcih,

pravi Ribnikarjeva, ki sporo-

oseb, pojasnjuje vodja kamniškega urada za delo

ča,

Dragica Ribnikar.

zaposlovanje v času koronavirusa prilagodili poslovanje

ti. Vodja kamniškega urada
za delo pa opozarja tudi na

Aleš Senožetnik
Kamnik

-

Na zavodu za zaposlovanje so zaradi negoto-

vih

ki

razmer,

razglasitvi

so

nastale po
covi-

epidemije

da-19 zaznali

porast novopri-

javljenih brezposelnih.

ravni
marca

države

je bilo

prijavljenih

Na
konec

77.855

brezposelnih oseb, kar je 0,5

odstotka več kot februarja in
1,7 odstotka več kot marca
lani. Na novo se je marca na
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

starejše,«
panogah

zavodu prijavilo 7.848 brezposelnih oseb, kar je nekaj
odstotkov več
kot februarja in 56 odstotkov
manj

kot

52

več kot marca lani.
Velik priliv

brezposelnih

Povečevanje
zaznavajo

škem

dneh že kaže tudi na trgu
dela: »V prvih dneh aprila se
Urada za delo
Kamnik tako kot v vsej držana

območju

vi srečujemo z bistveno poprilivom
novih

večanim

kot

oseb,

brezposelnih

je to

v običajno v tem času. Po za-

časnih

podatkih

Uradu

za

delo

je

se

na

Kamnik

dneh aprila

prvih

petih

novo

prijavilo

na

devetdeset

oseb.«
Marčevsko povečanje brezposelnosti

tudi

na kamniOb
za delo.

sicer pripisujejo

bolj manjšemu novemu zaposlovanju kot pa povečanju
nosti. Povpraševanje delodajalcev po

delavcih

je

bilo

marca za dobro četrtino niž-

koncu marca je bilo na območju Urada za delo Kamnik, ki pokriva občini Ka-

lu pa se ti trendi še stopnju-

mnik

je kljub

in Komenda, ior4
brezposelnih oseb, kar je
slabih sedem odstotkov več
kot marca lani

(950), letos
februarja pa je bilo denimo
brezposelnih 982 oseb. Kot
pravi vodja urada Dragica

je kot lani v tem času, v aprijejo.

vsem
štva,

»Nekaj

povpraševanja

temu

zaslediti pred-

v dejavnosti gradbeniv manjšem

delodajalci

obsegu

prijavljali

so

tudi

potrebe po delavcih za delo v

večizmenskih proizvodnjah

in

živilslco-predelovalni

in-

Ribnikar, je sicer za »običajni« marec značilno, da brez-

dustriji, se pa še vedno išče-

poselnost zaradi novega

ni dejavnosti in domovih

zonskega cikla

začne

se-

zavodu za

strankami. Vsi

obrazci za

brezposelne, iskalce zaposlitve in delodajalce so dostopni na spletni strani zavoda.
Stranke jih lahko posredujejo

na

elektronsko,

portalih

po navadni pošti ali jih oddajo v poštni nabiralnik na
uradu za

delo.

V

času

ura-

dnih ur so dosegljivi tudi na
vseh objavljenih telefonskih
številkah.

v

priliva v evidenco brezposel-

brezposelnosti

uradu

se v teh

vpliv koronakrize, ki

s

da so tudi na

Zaprlo tudi več
samostojnih podjetnikov
Narašča tudi

število

iz poizbrisanih

slovnega registra
samostojnih

podjetnikov.

Po podatkih Agencije Republike Slovenije za javnopravne

evidence

(Ajpes)

se

evidence

2085

je v

storitve

in

Sloveniji

marca

iz

izbrisalo

samostojnih podjetni-

kov, kar je približno enkrat
toliko kot januarja ali februarja

letos

oziroma

marca

lani.
Podobno

povečanje

smo

zaznali tudi na območju občine Kamnik. Januarja in

februarja je dejavnost zaprlo
16 oz. 11 s. p. -jev, marca pa je
število naraslo na 34.

jo kadri za delo v zdravstveza

upada-
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Površina: 295 cm2

Brezposelnost narašča (fotografija je simbolična)
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Površina: 186 cm2

Župan imenoval

novega podžupana
Dosedanji podžupan dr. Jernej Markelj je s
koncem

iz osebnih razlogov s te funkcije

marca

odstopil, župan je na njegovo mesto imenoval
Bogdana Pogačarja.
Jasna Paladin
Kamnik

-

Z aprilom
kamniškega

ekipi

se je ožji

župana

Mateja Slaparja pridružil nje-

gov strankarski kolega in svetnik N Si Bogdan Pogačar, ki
bo kot podžupan funkcijo
tako kot

prav

Markelj

pred

njim (in kot tudi drugi podžu-

pan Sandi Uršič) opravljal nepoklicno. Zadolžen bo za koordinacijo

nih

delovanja

krajev-

občine

skupnosti

Ka-

mnik, za izvedbo Občinskega

z
2

<
<

z

O

o
o

podrobnega prostorskega na-

Smodnišnica ter realiza-

črta

Bogdan Pogačar

cijo projekta izgradnje Osnov-
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ne

šole

Frana

Albrehta Ka-

ca, katerega

sprejemanje je v

mnik.

zadnjih petih letih kar nekako

»Lotili se bomo novega podsaj sem v času prvega
leta mandata ugotovil, da je

zastalo

ročja,

na

področju

koordinacije

in predstavlja pomembno razvojno priložnost
naše občine. Pomemben projekt novega podžupana pa bo

med krajevnimi skupnostmi

tudi realizaciji projekta izgra-

in Občino Kamnik treba okre-

dnje Osnovne šole Frana Al-

piti

brehta Kamnik,«

sodelovanje.

da

Prepričan

je Bogdan

Pogačar

je ob

ime-

prava oseba za to področje,

novanju novega podžupana
poudaril župan Matej Slapar.

saj pozna delovanje krajevnih

Štiridesedetni Bogdan

skupnosti kot večkratni pred-

čar že vse svoje življenje živi
na Bakovniku. Obiskoval je

sem,

sednik ene izmed njih (KS
Duplica). Na Občini stremi-

Poga-

Osnovno šolo Marije Vere na

mo

k

celostnemu povezovanju in razvoju vseh 22 krajev-

Duplici, nato pa šolanje nada-

nih

skupnosti,

ništvo v Ljubljani, kjer je pridobil poklic strojnega tehni-

saj

je nujno,

da odločitve prihajajo od spodaj navzgor, torej od krajank

in krajanov do vodstva občine.

Krajevna skupnost

je ne

nazadnje tista prva, ki prepozna in pozna težave ter predla-

ga možne rešitve naših občank in občanov. Pomembna

naloga
tudi

pa

čaka podžupana

področju sprejema
Občinskega podrobnega prona

storskega načrta

Smodnišni-

ljeval na Srednji šoli za stroj-

ka. Po končani srednji šoli ga
je pot zanesla na Fakulteto za

gradbeništvo in

geodezijo,

kjer je pridobil naziv diplomi-

rani inženir geodezije. Zaposlen je kot vodja komunalnih

dejavnosti v
podjetju

Komunalnem

Kamnik.

V

lokalni

politiki je aktiven že vrsto let,

občinski svetnik pa je od leta

2014.
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Splošno

Izpod peresa glavnega ekonomista
GZS, od 11. do 17. aprila 2020
Finančni trgi podali oceno: COVID-19 ni novo sistemsko tveganje
Svetovni denarni sklad primerja 2020 z 1929
Za dogodek tedna je poskrbel Mednarodni denarni sklad (IMF), ki je kot ena največjih svetovnih
institucij na področju ocenjevanja gospodarski rasti nakazal na najglobljo recesijo, ki v 2020 čaka svet
po letu 1929. Tehnično gledano bi se recesiji lahko celo izognili, če bo padec BDP prisoten le v 2.
četrtletju, vsebinsko gledano pa verjetno ne, ker bo učinek na dvig brezposelnosti kljub številnim
vladnim ukrepom prisoten. Ekonomisti pri IMF so ocenili, da naj bi se svetovno gospodarstvo v 2020
skrčilo za 3 %, od tega v razvitih državah za 6 %, v državah v razvoju pa le za 1 %. Območje evra naj bi
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bilo najbolj prizadeto, saj naj bi se BDP skrčil za 7,5 %, kar naj bi bilo povezano z nadpovprečnim
pomenom svetovne trgovine za evropsko gospodarstvo. Vrednost trgovinske menjave v blagu in
storitvah naj bi se namreč skrčila za 11 %. Le v razvijajočih azijskih državah, čigar del sta Kitajska in
Indija, pričakujejo rahlo pozitivno rast. Pri oceni IMF je podobno kot pri ostalih ocenah prisoten
element predpostavk pri širjenju epidemije v državah, medtem ko so elementi podpore, ki jo nudita
monetarna in fiskalna politika, zanemarjeni. To najbolje kažejo trendi na kapitalskih trgih, kjer je padcu
indeksov za tretjino (S&P500) sledila hitra rast tečajev za okoli 25 %. S tega vidika dobički ne bodo
bistveno prizadeti dlje od 3. četrtletja 2020, medtem ko naj bi cena izposojenega denarja ostala nizka
dlje časa, kot je bilo prej predvideno. Globoke recesije tako finančni trgi ne pričakujejo, temveč hitro
prilagoditev gospodarstva po odpravi ukrepov COVID-19. Pogled na nafto je specifičen, saj so spot
cene odvisne od tekočega povpraševanja, ki se je močno znižalo, ponudba pa se na tako kratek rok ne
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more znižati. Cene industrijskih kovin (aluminij, baker, cink, nikelj ipd.) so se od januarska znižale le za
okoli 15 %, kar odraža tako izboljšanje razmer na Kitajskem kot pričakovanja, da upad povpraševanja
industrije, gradbeništva in transporta ne bo tako visok. Ne glede na to se moramo pripraviti, da nas bodo
od maja do julija mediji zasipali z informacijami o slabšanju marčevskih in aprilskih kazalnikov (izvoz,
industrijska proizvodnja, prodaja na drobno), kar pa na gospodarstvo v tistem trenutku ne bi smelo imeti
večjega vpliva.
Več v prilogi.
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Dogodki v tem tednu: gospodarska klima v aprilu in razpoloženje v nemškem gospodarstvu

Semafor napovedi
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PR: GZS
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