Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 25. 6. 2020
Število objav: 29
Internet: 29
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 2
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 3
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 2
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 23
Inženirski dan: 0
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Naslov

Umar ublažil pričakovani padec BDP v letu 2020

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...turizem," je opozorila. Padec dodane vrednosti je sicer pričakovati v številnih dejavnostih, Bednaševa je omenila tudi
predelovalne dejavnosti, prav tako gradbeništvo. Leta 2021 naj bi sledilo okrevanje gospodarstva, vendar bo to
postopno in z različnim tempom po posameznih dejavnostih. Vendar v večini dejavnosti raven...

Naslov

Tako globok naj bi bil padec Slovenije

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...turizem," je opozorila. Padec dodane vrednosti je sicer pričakovati v številnih dejavnostih, Bednaševa je omenila tudi
predelovalne dejavnosti, prav tako gradbeništvo. Okrevanje bo postopno Leta 2021 naj bi sledilo okrevanje
gospodarstva, vendar bo to postopno in z različnim tempom po posameznih dejavnostih. Vendar...

Naslov

Ifo: Razpoloženje v nemškem gospodarstvu občutno boljše

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo v svetu; 24. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...naprej. Kljub temu pa veliko podjetij pričakuje počasno rast. Trenutno je sicer razpoloženje v trgovini na drobno manj
pesimistično kot v veleprodaji. V gradbeništvu so manj pesimistična pričakovanja znova okrepila kazalnik razpoloženja.
Gradbena podjetja so trenutne razmere v primerjavi z mesecem prej sicer ocenila...

Naslov

Gospodarsko razpoloženje drugi mesec zapored navzgor

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 24. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...točke), v predelovalnih dejavnostih (za 2,3 odstotne točke), med potrošniki (za 1,7 odstotne točke), v trgovini na
drobno (za 0,9 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,6 odstotne točke). Zaupanje pa je še precej slabše kot pred
letom dni. Znižanje kazalnika na letni ravni je bilo posledica znižanja vseh petih kazalnikov...

Naslov

Balkan River Defence v soboto z okoljsko akcijo na Savi

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 24. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...pod vodo zaradi hidroelektrarn". Znova je bil Rozman kritičen tudi do izključevanja nevladnih organizacij iz upravnih
in sodnih postopkov ter sprememb gradbene zakonodaje v protikoronskih zakonih. "Gre za kršenje zakonodaje in
ustave. Mislim, da bi morali ljudje na teh položajih to braniti, a branijo kapital," je dejal Rozman....
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Naslov

Umar malenkost ublažil pričakovani padec BDP v letu 2020

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 24. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...turizem," je opozorila. Padec dodane vrednosti je sicer pričakovati v številnih dejavnostih, Bednaševa je omenila tudi
predelovalne dejavnosti, prav tako gradbeništvo. Leta 2021 naj bi sledilo okrevanje, vendar bo to postopno in z
različnim tempom po posameznih dejavnostih. Vendar v večini dejavnosti raven pred izbruhom...

Naslov

Umar malenkost ublažil pričakovani padec BDP v letu 2020 (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 24. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...turizem," je opozorila. Padec dodane vrednosti je sicer pričakovati v številnih dejavnostih, Bednaševa je omenila tudi
predelovalne dejavnosti, prav tako gradbeništvo. Leta 2021 naj bi sledilo okrevanje gospodarstva, vendar bo to
postopno in z različnim tempom po posameznih dejavnostih. Vendar v večini dejavnosti raven...

Naslov

"Vlada podobno kadruje." Rozman oddal nepopolno prijavo na razpis za mesto
generalnega sekretarja

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 24. 6. 2020

Avtor

STA , D. R.

Teme

Gradbeni zakon

...pod vodo zaradi hidroelektrarn". Znova je bil Rozman kritičen tudi do izključevanja nevladnih organizacij iz upravnih
in sodnih postopkov ter sprememb gradbene zakonodaje v protikoronskih zakonih. "Gre za kršenje zakonodaje in
ustave. Mislim, da bi morali ljudje na teh položajih to braniti, a branijo kapital," je dejal Rozman....

Naslov

Gradbeništvo: korektnost in pristranskost, sposobnost in odgovornost

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 6. 2020

Avtor

Brane Jerman

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeništvo, graditev

...bil zelo drag. Kaj pa pri nas? Kako oceniti stanje pravne države na tem področju? Najbolje s številom zapornikov
inženirjev in s številom odvzetih licenc za projektiranje. Ne boste jih našli: nobeden inženir še ni v zaporu, nobeden še
ni izgubil licence (kot mi je znano). Čeprav so naredili veliko napak, kljub enormni...

Naslov

Balkan River Defence v soboto z okoljsko akcijo na Savi

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...na zdravje ljudi,« je poudaril. Znova je bil Rozman kritičen tudi do izključevanja nevladnih organizacij iz upravnih in
sodnih postopkov ter sprememb gradbene zakonodaje v protikoronskih zakonih. »Gre za kršenje zakonodaje in ustave.
Mislim, da bi morali ljudje na teh položajih to braniti, a branijo kapital,« je dejal Rozman....
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Naslov

V OLMU BO ZRASLO VEČ BLOKOV Z NEPROFITNIMI STANOVANJI: Dela bi se lahko
začela že letos

Medij

Regionalobala.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 6. 2020

Avtor

T. R.

Teme

Gradbena parcela

...začele tudi aktivnosti za izgradnjo preostalih treh blokov na tem območju. Državni stanovanjski sklad je od koprskega
stanovanjskega sklada odkupil dve gradbeni parceli, na katerih bo zgradil dva stolpiča s približno 90 stanovanji, ki jih
bo upravičencem ponudil po stroškovni najemnini. Prednost bodo imeli mladi in mlade...

Naslov

Gospodarska klima junija boljša kot maja, a krepko slabša kot lani

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 24. 6. 2020

Avtor

Špela Mikuš

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odstotne točke, v predelovalnih dejavnostih za 2,3 odstotne točke, med potrošniki za 1,7 odstotne točke, v trgovini na
drobno za 0,9 odstotne točke in v gradbeništvu za 0,6 odstotne točke. Pregled zaupanja po panogah Predelovalne
dejavnosti: Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila junija za...

Naslov

Gospodarska klima junija boljša glede na maj, a krepko slabša kot lani

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 24. 6. 2020

Avtor

Špela Mikuš

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odstotne točke, v predelovalnih dejavnostih za 2,3 odstotne točke, med potrošniki za 1,7 odstotne točke, v trgovini na
drobno za 0,9 odstotne točke in v gradbeništvu za 0,6 odstotne točke. Pregled zaupanja po panogah Predelovalne
dejavnosti: Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila junija za...

Naslov

Predsednik RS Borut Pahor počastil prve prejemnike Inženirske iskre

Medij

Irt3000.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...V predsedniški palači je dopoldne potekala slavnostna podelitev priznanj Inženirska iskra 2020, ki jih podeljuje
iniciativa Inženirke in inženirji bomo! Letošnji prejemniki priznanj so Gimnazija Vič za idejo Ministrstvo za nadarjenost,
Strokovna tehniška gimnazija ŠC Kranj za...

Naslov

Gradbeništvo: korektnost in pristranskost, sposobnost in odgovornost

Medij

Preberi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

V procesu gradnje se srečujemo številni ljudje, podjetja, združenja, društva, upravni organi države, sodišča in še kdo.
Relacije in odnosi med temi igralci so lahko zelo različni, bodisi korektni in dobri, bodisi manj korektni in slabi
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Naslov

Gradbeništvo: korektnost in pristranskost, sposobnost in odgovornost

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 6. 2020

Avtor

Bojko Jerman

Teme

Gradbeništvo, graditev

V času klasičnega kapitalizma, ki smo mu priča, je marsikaj drugače, kot je bilo v prejšnjem obdobju, ko so bili odnosi
manj formalizirani ter bolj neposredni in neformalni. Gre za več relacij, ki bi jih rad komentiral in opozoril na možne in
potrebne izboljšave. Prodajalec in kupecTu mislim na

Naslov

Gradbeništvo: korektnost in pristranskost, sposobnost in odgovornost

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 6. 2020

Avtor

Bojko Jerman

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeništvo, graditev

...bil zelo drag. Kaj pa pri nas? Kako oceniti stanje pravne države na tem področju? Najbolje s številom zapornikov
inženirjev in s številom odvzetih licenc za projektiranje. Ne boste jih našli: nobeden inženir še ni v zaporu, nobeden še
ni izgubil licence (kot mi je znano). Čeprav so naredili veliko napak, kljub enormni...

Naslov

Gospodarsko razpoloženje drugi mesec zapored navzgor

Medij

Stat.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...točke), v predelovalnih dejavnostih (za 2,3 odstotne točke), med potrošniki (za 1,7 odstotne točke), v trgovini na
drobno (za 0,9 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,6 odstotne točke). Močan upad gospodarske klime na letni
ravniGlede na junij 2019 je bil kazalnik gospodarske klime v juniju 2020 za 29,3 odstotne...

Naslov

Izboljšanje kazalnikov zaupanja v vseh gospodarskih panogah

Medij

Stat.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Najbolj se je izboljšal kazalnik pričakovana prodaja, ki je tudi najbolj vplival na zvišanje kazalnika zaupanja. Kazalnik
zaupanja v gradbeništvu višjiVrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila junija 2020 za 12 odstotnih točk višja
kot maja 2020, glede na junij 2019 pa je bila za 25 odstotnih točk nižja, hkrati pa je...

Naslov

Uporaba georadarja za določanje geoloških struktur plitvo pod površjem

Medij

Mineral-revija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 24. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...marjana.zajc@geo-zs.si Kaj je georadar in kako delujeV zadnjem času se metoda georadarja precej hitro razvija,
njena uporaba pa se širi na razna področja, od arheologije, gradbeništva, rudarstva do kmetijstva. Vedno več se
georadar uporablja pri geoloških raziskavah zemeljskega podpovršja, saj lahko zaradi svoje lahke in mobilne opreme...
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Internet
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Naslov

Ifo: Razpoloženje v nemškem gospodarstvu občutno boljše

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...naprej. Kljub temu pa veliko podjetij pričakuje počasno rast. Trenutno je sicer razpoloženje v trgovini na drobno manj
pesimistično kot v veleprodaji. V gradbeništvu so manj pesimistična pričakovanja znova okrepila kazalnik razpoloženja.
Gradbena podjetja so trenutne razmere v primerjavi z mesecem prej sicer ocenila...

Naslov

Ključna točka zasedanja okoljskih ministrov zeleno okrevanje po pandemiji

Medij

Nas-stik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 6. 2020

Avtor

Polona Bahun

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zagotavljanju predvidljivega okolja za naložbe. Komisija v samem Načrtu za oživitev gospodarstva najprej poudarja
ustvarjanje trajnostnih delovnih mest v gradbeništvu, obnovi in drugih delovno intenzivnih industrijah. Okrevanje
gospodarstva mora temeljiti na Evropskem zelenem načrtu. Osredotočati se moramo na nizkoogljične...

Naslov

Gospodarsko razpoloženje drugi mesec zapored navzgor

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...točke), v predelovalnih dejavnostih (za 2,3 odstotne točke), med potrošniki (za 1,7 odstotne točke), v trgovini na
drobno (za 0,9 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,6 odstotne točke). Zaupanje pa je še precej slabše kot pred
letom dni. Znižanje kazalnika na letni ravni je bilo posledica znižanja vseh petih kazalnikov...

Naslov

Münchenski inštitut za gospodarske raziskave Ifo: Razpoloženje v nemškem gospodarstvu
občutno boljše

Medij

Demokracija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 24. 6. 2020

Avtor

V. D.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...naprej. Kljub temu pa veliko podjetij pričakuje počasno rast. Trenutno je sicer razpoloženje v trgovini na drobno manj
pesimistično kot v veleprodaji. V gradbeništvu so manj pesimistična pričakovanja znova okrepila kazalnik razpoloženja.
Gradbena podjetja so trenutne razmere v primerjavi z mesecem prej sicer ocenila...

Naslov

Podnebno ogledalo 2020: Še vedno nam največ preglavic povzroča promet

Medij

Ekodezela.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pred odlaganjem, na področju ravnanja z odpadnimi vodami pa povečevanje deleža naprednejših sistemov čiščenja
odpadnih voda. Emisije TGP v industriji in gradbeništvu so se obdobju 2005 2018 zmanjšale za 22,5 odstotka, vendar
pa se v zadnjih petih letih povečujejo in se vse bolj oddaljujejo od zastavljenega indikativnega...
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Naslov

V gospodarstvu med najmočnejšimi v regijami tudi občine Celje, Žalec in Šentjur

Medij

Stajerskival.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odstotkov oziroma skoraj tri milijarde evrov več prihodkov kot leta 2018. Najmočnejše so v regiji družbe s
predelovalnimi dejavnostmi, sledita trgovina in gradbeništvo. Glede na sedež pa so bile najmočnejše družbe v občini
Celje, na drugem mestu je Velenje, sledi še Žalec. V Celju je registrirana trejina vseh družb regije....

Naslov

Sklad pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo neprofitnih stanovanj

Medij

Ekoper.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 24. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

...za izgradnjo preostalih treh blokov na tem območju. Stanovanjski sklad Republike Slovenije je od koprskega
občinskega stanovanjskega sklada odkupil dve gradbeni parceli, na katerih bo zgradil dva stolpiča s približno 90
stanovanji, ki jih bo upravičencem ponudil po stroškovni najemnini. Prednost bodo imeli mladi in mlade...

Naslov

Umar malenkost ublažil pričakovani padec BDP v letu 2020

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...turizem," je opozorila. Padec dodane vrednosti je sicer pričakovati v številnih dejavnostih, Bednaševa je omenila tudi
predelovalne dejavnosti, prav tako gradbeništvo. Leta 2021 naj bi sledilo okrevanje gospodarstva, vendar bo to
postopno in z različnim tempom po posameznih dejavnostih. Vendar v večini dejavnosti raven...

Naslov

Umar malenkost ublažil pričakovani padec BDP v letu 2020

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 24. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...turizem," je opozorila. Padec dodane vrednosti je sicer pričakovati v številnih dejavnostih, Bednaševa je omenila tudi
predelovalne dejavnosti, prav tako gradbeništvo. Leta 2021 naj bi sledilo okrevanje, vendar bo to postopno in z
različnim tempom po posameznih dejavnostih. Vendar v večini dejavnosti raven pred izbruhom...
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Umar ublažil pričakovani padec BDP v letu
2020
Ljubljana, 24.06.2020, 16:42 | Posodobljeno pred dvema urama
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min

AVTOR

STA

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je
malenkost ublažil pričakovani padec obsega bruto
domačega proizvoda (BDP) v letu 2020. Namesto za 8,1
odstotka, kot je predvideval v začetku maja, v danes
objavljeni poletni napovedi predvideva upad za 7,6
odstotka. Leta 2021 naj bi sledila 4,5-odstotna rast.

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

"Virus bo prisoten še kar nekaj časa," je danes na novinarski konferenci
v Ljubljani povedala direktorica Umarja Maja Bednaš. Do razvoja in
množične uporabe cepiva lahko pričakujemo občasna nihanja v
gospodarski aktivnosti in ponovno uvedbo zaščitnih ukrepov, je dodala.
Najgloblji padec pričakuje v drugem četrtletju, ko bi se lahko obseg BDP
skrčil za 13 do 15 odstotkov. "Največji padec bodo zabeležile tržne
storitve, torej trgovina, gostinstvo, turizem," je opozorila. Padec dodane
vrednosti je sicer pričakovati v številnih dejavnostih, Bednaševa je
omenila tudi predelovalne dejavnosti, prav tako gradbeništvo.
Leta 2021 naj bi sledilo okrevanje gospodarstva, vendar bo to postopno
in z različnim tempom po posameznih dejavnostih. Vendar v večini
dejavnosti raven pred izbruhom epidemije tudi prihodnje leto še ne bo
dosežena.
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24ur.com
Država: Slovenija

24.06.2020
Sreda, 16:51

Kazalo

https://www.24ur.com/novice/gospodarstvo/umar-ubla...
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Padec izvoza bo po napovedih Umarja letos 15,9-odstoten, prihodnje
leto pa naj bi sledila 9,7-odstotna rast. Uvoz naj bi se letos skrčil za 16,2
odstotka, prihodnje leto pa okrepil za 10,1 odstotka.

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

Padec gospodarske rasti FOTO: Dreamstime

Kot je ob tem spomnila Bednaševa, so se gospodarski obeti od sredine
marca močno poslabšali tudi v najpomembnejših trgovinskih partnericah
Slovenije. V večini držav se letos pričakuje recesija zgodovinskih
razsežnosti.
Zasebna potrošnja naj bi letos upadla za 6,9 odstotka, prihodnje leto pa
se okrepila za štiri odstotke. Državna potrošnja naj bi letos pridobila tri
odstotke in prihodnje leto 0,7 odstotka.
Število registriranih brezposelnih naj bi letos doseglo 94.600, stopnja
registrirane brezposelnosti pa 9,8 odstotka. Prihodnje leto naj bi bilo
registriranih brezposelnih 102.700, stopnja registrirane brezposelnosti
pa naj bi dosegla 10,5 odstotka.
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Bednaševa je ob tem opozorila, da negotovost in tveganja za še večji
upad BDP v tem letu, povezana z morebitnimi ponovitvami večjih
izbruhov epidemije, ostajajo visoka. Ponovna uvedba strogih ukrepov za
omejitev širjenja koronavirusa bi namreč lahko privedla do globljega
padca BDP.
"Padec BDP bi se lahko še poglobil za dve do tri odstotne točke, stečaji
in višja brezposelnost pa bi vplivali tudi na počasnejše okrevanje
prihodnje leto," je izpostavila. V primeru skorajšnjega razvoja in
razpoložljivosti cepiva ali zdravila oz. uspešne trajnejše zajezitve širjenja
virusa pa obstaja tudi možnost hitrejšega okrevanja aktivnosti od zdaj
predvidene, je dodala.
Kot je še dejala Bednaševa, gospodarske razmere v Sloveniji in širše
zaznamuje predvsem velika negotovost. "Epidemiološke razmere se
spreminjajo iz dneva v dan. Negotovost je res ogromna," je dodala.
IMF globalnemu gospodarstvu napoveduje 4,9-odstotni padec

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

Globalna pandemija bolezni novega koronavirusa je sprožila "krizo, kot
je še nismo videli", je danes sporočil Mednarodni denarni sklad (IMF).
Svetovni bruto domači proizvod (BDP) se bo letos skrčil za 4,9 odstotka,
v prihodnjih dveh letih bo izpad dosegel 12.000 milijard dolarjev, navaja
sklad.
Zaprtje podjetij po vsem svetu je uničilo več sto milijonov delovnih mest,
velika gospodarstva po Evropi pa se soočajo s padci BDP v dvomestnih
številkah, povzema francoska tiskovna agencija AFP. Obeti okrevanja
so, podobno kot same napovedi, prežeti z veliko negotovostjo zaradi
nejasne poti virusa, je v posodobljenih Svetovnih gospodarskih obetih
posvaril IMF.
"Pandemija covida-19 je imela v prvi polovici leta 2020 boljnegativen
učinek na aktivnost od pričakovanj, okrevanje pa bo
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predvidoma bolj postopno od prejšnjih napovedi," je posvaril sklad.
Največje tveganje predstavlja drugi val okužb.
Svojo prejšnjo napoved je IMF podal v začetku aprila, ko se je
pandemija koronavirusa šele razplamtela. Glede na takrat je oceno
padca za letošnje leto poslabšal za 1,9 odstotne točke.
Svetovni BDP naj bi prihodnje leto porasel za 5,4 odstotka, a le, če bo

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

vse potekalo po pozitivnih scenarijih. Kriza bo posebej negativno
vplivala na revnejše države in gospodinjstva in bi lahko ogrozila
napredek, že dosežen pri zmanjševanju ekstremne revščine.
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Tako globok naj bi bil padec Slovenije
zurnal24.si/slovenija/tako-globok-naj-bi-bil-padec-slovenije-349074
June 24, 2020

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je malenkost ublažil
pričakovani padec obsega bruto domačega proizvoda (BDP) v letu 2020.
"Epidemiološke razmere se spreminjajo iz dneva v dan. Negotovost je res
ogromna," je povedala direktorica Umarja Maja Bednaš.

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

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je malenkost ublažil
pričakovani padec obsega bruto domačega proizvoda (BDP) v letu 2020.
Namesto za 8,1 odstotka, kot je Umar predvideval v začetku maja, v danes
objavljeni poletni napovedi predvideva upad za 7,6 odstotka. Leta 2021 naj bi
sledila 4,5-odstotna rast.
"Virus bo prisoten še kar nekaj časa," je danes na novinarski konferenci v
Ljubljani povedala direktorica Umarja Maja Bednaš. Do razvoja in
množične uporabe cepiva lahko pričakujemo občasna nihanja v gospodarski
aktivnosti in ponovno uvedbo zaščitnih ukrepov, je dodala.
Najgloblji padec pričakuje v drugem četrtletju, ko bi se lahko obseg BDP
skrčil za 13 do 15 odstotkov. "Največji padec bodo zabeležile tržne storitve,
torej trgovina, gostinstvo, turizem," je opozorila. Padec dodane vrednosti je
sicer pričakovati v številnih dejavnostih, Bednaševa je omenila tudi
predelovalne dejavnosti, prav tako gradbeništvo.
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Anže Petkovšek
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Okrevanje bo postopno
Leta 2021 naj bi sledilo okrevanje gospodarstva, vendar bo to postopno in z
različnim tempom po posameznih dejavnostih. Vendar v večini dejavnosti
raven pred izbruhom epidemije tudi prihodnje leto še ne bo dosežena.
Padec izvoza bo po napovedih Umarja letos 15,9-odstoten, prihodnje leto pa
naj bi sledila 9,7-odstotna rast. Uvoz naj bi se letos skrčil za 16,2 odstotka,
prihodnje leto pa okrepil za 10,1 odstotka.
Kot je ob tem spomnila Bednaševa, so se gospodarski obeti od sredine marca
močno poslabšali tudi v najpomembnejših trgovinskih partnericah Slovenije.
V večini držav se letos pričakuje recesija zgodovinskih razsežnosti.
Zasebna potrošnja naj bi letos upadla za 6,9 odstotka, prihodnje leto pa se
okrepila za štiri odstotke. Državna potrošnja naj bi letos pridobila tri odstotke
in prihodnje leto 0,7 odstotka.
Uradno: Tako hude so posledice epidemije na naše gospodarstvo

Naslednje leto še več brezposelnih
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Število registriranih brezposelnih naj bi letos doseglo 94.600, stopnja
registrirane brezposelnosti pa 9,8 odstotka. Prihodnje leto naj bi bilo
registriranih brezposelnih 102.700, stopnja registrirane brezposelnosti pa naj
bi dosegla 10,5 odstotka.
Bednaševa je ob tem opozorila, da negotovost in tveganja za še večji upad
BDP v tem letu, povezana z morebitnimi ponovitvami večjih izbruhov
epidemije, ostajajo visoka. Ponovna uvedba strogih ukrepov za omejitev
širjenja koronavirusa bi namreč lahko privedla do globljega padca BDP.
"Padec BDP bi se lahko še poglobil za dve do tri odstotne točke, stečaji in
višja brezposelnost pa bi vplivali tudi na počasnejše okrevanje prihodnje
leto," je izpostavila. V primeru skorajšnjega razvoja in razpoložljivosti cepiva
ali zdravila oz. uspešne trajnejše zajezitve širjenja virusa pa obstaja tudi
možnost hitrejšega okrevanja aktivnosti od zdaj predvidene, je dodala.
Kot je še dejala Bednaševa, gospodarske razmere v Sloveniji in širše
zaznamuje predvsem velika negotovost. "Epidemiološke razmere se
spreminjajo iz dneva v dan. Negotovost je res ogromna," je dodala.

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

dezurni@zurnal24.si

14

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

24.06.2020
Wednesday,
Sreda,
10:36 10:36

Kazalo

https://www.sta.si/2778921/ifo-razpolozenje-v-nems...

1/1

Ifo: Razpoloženje v nemškem gospodarstvu
občutno boljše
Razpoloženje v nemškem gospodarstvu se je junija občutno izboljšalo. Kazalnik gospodarske klime, ki ga izračunava
münchenski inštitut za gospodarske raziskave Ifo, se je povzpel na 86,2 točke, kar je 6,5 točke več kot maja. To je
največje izboljšanje kazalnika v zgodovini izračunavanja.
Kot so izračunali v inštitutu Ifo, se je junija izboljšala tako ocena nemških podjetij glede njihovega trenutnega stanja, in
sicer z 78,9 na 81,3 točke, kot tudi pričakovanja za prihodnje šestmesečno obdobje, in sicer z 80,5 na 91,4 točke.
"Nemško gospodarstvo vidi luč na koncu predora," so navedli v Ifu.
V proizvodnji se je kazalnik znova občutno povečal, kar je pripisati izboljšanju pričakovanj industrije. Velika večina podjetij
medtem trenutne razmere še vedno ocenjuje kot precej slabe.
V storitvenem sektorju kazalnik nadaljuje strmo rast, prav tako na račun izboljšanja pričakovanj, čeprav se je izboljšala
tudi ocena trenutnega stanja podjetij.
Tudi v trgovini se je kazalnik junija okrepil, zvišala sta se tako ocena trenutnih razmer kot pričakovanje za naprej. Kljub
temu pa veliko podjetij pričakuje počasno rast. Trenutno je sicer razpoloženje v trgovini na drobno manj pesimistično kot
v veleprodaji.
V gradbeništvu so manj pesimistična pričakovanja znova okrepila kazalnik razpoloženja. Gradbena podjetja so trenutne
razmere v primerjavi z mesecem prej sicer ocenila kot nekoliko boljše.

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

Ifo raziskavo o razpoloženju v gospodarstvu vsak mesec opravi med približno 9000 podjetji.
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Gospodarsko razpoloženje drugi mesec
zapored navzgor
Gospodarsko razpoloženje v Sloveniji se je junija izboljšalo drugi mesec zapored. Kazalnik je bil z -24,0 odstotne točke
za 8,7 odstotne točke višji kot maja. Je bil pa še za 29,3 odstotne točke nižji kot junija lani in za 24,1 odstotne točke nižji
od dolgoletnega povprečja.
Kot je danes objavil državni statistični urad, so na zvišanje kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni vplivali vsi
kazalniki: kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 3,1 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 2,3
odstotne točke), med potrošniki (za 1,7 odstotne točke), v trgovini na drobno (za 0,9 odstotne točke) in v gradbeništvu (za
0,6 odstotne točke).
Zaupanje pa je še precej slabše kot pred letom dni. Znižanje kazalnika na letni ravni je bilo posledica znižanja vseh petih
kazalnikov zaupanja, in sicer v storitvenih dejavnostih (za 14,3 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 6,7
odstotne točke), med potrošniki (za 5,9 odstotne točke), v gradbeništvu (za 1,3 odstotne točke) in v trgovini na drobno (za
1,1 odstotne točke).
V predelovalnih dejavnostih je bil kazalnik zaupanja junija za pet odstotnih točk višji kot maja, za 17 odstotnih točk nižji
kot junija lani in za 21 odstotnih točk nižji od dolgoletnega povprečja. Na mesečni ravni so se izboljšali vsi kazalniki stanj
in pričakovanj razen dveh. Izjemi sta bila kazalnik končnih izdelkov, ki se je poslabšal, in kazalnik pričakovane cene, ki je
ohranil vrednost iz prejšnjega meseca. Najbolj sta se izboljšala kazalnika proizvodnja in pričakovan izvoz.
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V trgovini na drobno je bil kazalnik za 18 odstotnih točk višji kot maja, za 21 odstotnih točk nižji kot junija lani in 17
odstotnih točk pod dolgoletnim povprečjem. Kazalniki stanj in pričakovanj so se izboljšali, razen kazalnikov prodajne
cene, prodaja in pričakovano zaposlovanje. Najbolj se je izboljšal kazalnik pričakovana prodaja, ki je tudi najbolj vplival
na zvišanje kazalnika zaupanja.
V gradbeništvu je kazalnik na mesečni ravni pridobil 12 odstotnih točk, na letni je bil nižji za 25 odstotnih točk, za
dolgoletnim povprečjem pa je zaostajal dve odstotni točki. Vsi kazalniki stanj in pričakovanj so se na mesečni ravni
izboljšali, najbolj kazalnika poslovno stanje in pričakovana naročila.
V storitvenih dejavnostih pa je bil kazalnik zaupanja za 10 odstotnih točk višji kot maja, za 48 odstotnih točk nižji kot junija
lani ter za 39 odstotnih točk nižji od dolgoletnega povprečja. Kazalniki stanj (povpraševanje, zaposlovanje in poslovni
položaj) so se znižali in dosegli nove najnižje vrednosti v celotnem opazovanem obdobju. Kazalniki pričakovanj pa so se
drugi mesec zapored izboljšali, med temi najizraziteje kazalnik pričakovano povpraševanje, ki je tudi najbolj vplival na
zvišanje kazalnika zaupanja.
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Balkan River Defence v soboto z okoljsko
akcijo na Savi
Gibanje Balkan River Defence v soboto pripravlja akcijo Za naravo ob Savo, v kateri bodo sodelujoči prehodili, preveslali,
prekolesarili in preplavali tok reke Save v Sloveniji. Pred akcijo je ustanovitelj gibanja Rok Rozman s prijavo na delovno
mesto generalnega sekretarja na okoljskem ministrstvu opozoril še na številne odprte kadrovske razpise.
V Balkan River Defence opozarjajo, da so po kadrovskih zamenjavah v vrhu varnostnih in nadzornih institucij sedaj prišle
na vrsto tudi institucije, ki oblikujejo in izvajajo politike na okoljskem področju. Na spletni strani vlade je tako objavljenih
šest natečajev za vodilna mesta na ministrstvu za okolje in prostor ter v organih v njegovi sestavi.
Tako denimo država išče glavnega inšpektorja inšpektorata za okolje in prostor, generalnega direktorja Agencije RS za
okolje (Arso), direktorja direkcije za vode, generalnega direktorja direktorata za okolje, generalnega direktorja direktorata
za vode in investicije ter generalnega sekretarja na ministrstvu za okolje.
Rozman je danes oddal prijavo na razpis na mesto generalnega sekretarja. "Zdi se mi prav, da tudi na ta način
poskusimo soodločati," je dejal v izjavi za medije pred ministrstvom v Ljubljani.
"Zavedam se, da oddajam prijavo, ki je nepopolna, saj ne izpolnjujem vseh pogojev. A to zavestno počnem v luči tega, da
ta vlada podobno kadruje," je pojasnil. Minister za okolje Andrej Vizjak je namreč po izobrazbi elektrotehnik. "Jaz sem
biolog in človek, ki veliko časa preživi zunaj, že šest let se borim za reke in naravo," je izpostavil svoje prednosti pri
potegovanju za delovno mesto.
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Danes je po njegovi oceni za imenovanje na takšne položaje ključna strankarska pripadnost, kar obžaluje. "Ključno bi
moralo biti znanje, kompetence, predvsem pa čut za sočloveka in zavedanje, da kot sekretar podpisuješ dokumente, ki
ne vplivajo le na naravo, populacije različnih vrst, ampak na zdravje ljudi," je poudaril. Sedaj se Sloveniji po oceni
Rozmana obeta "še več raka zaradi sosežigalnic, določene kmetijske površine bodo šle pod vodo zaradi hidroelektrarn".
Znova je bil Rozman kritičen tudi do izključevanja nevladnih organizacij iz upravnih in sodnih postopkov ter sprememb
gradbene zakonodaje v protikoronskih zakonih. "Gre za kršenje zakonodaje in ustave. Mislim, da bi morali ljudje na teh
položajih to braniti, a branijo kapital," je dejal Rozman.
Protesti, ki se jih udeležujejo okoljevarstveniki, so po navedbah Rozmana le eden od načinov izražanja nestrinjanja. "Še
naprej se bomo povezovali med sabo, ne le nevladne organizacije, ampak tudi ljudje, strokovnjaki, in skušali izpodbiti
vse, kar je vlada naredila. Dlje kot bo to v veljavi, dlje bomo plezali ven. Šli bomo na vse možne nivoje," je poudaril.
Glede vladnih velikih prednostnih infrastrukturnih projektov pa je Rozman poudaril, da so pripravljeni gradnjo zaustavljati
tudi s svojimi telesi. "To so nepovratne zadeve," je posvaril.
To soboto sicer Balkan River Defence vabi vse posameznike k okoljski akciji Za naravo ob Savo. "Pozivamo jih, da
gremo skupaj v enem dnevu vzdolž celotne Save, torej 260 kilometrov, vmes bomo pobrali smeti, popisali habitate in v
tem dnevu za naravo storili več kot ta vlada v 100 dneh," je dejal Rozman. Akcija je tokrat osredotočena na Slovenijo,
čeprav se Balkan River Defence povezuje tudi s kolegi iz drugih držav, ki jih s Slovenijo prav tako povezuje Sava.
Rozman je zatrdil še, da se akcije lahko udeleži vsak. Medtem ko bo sam z nekaj somišljeniki veslal, se bo večina ljudi
akciji verjetno pridružila na kopnem, na enem od 25 odsekov dolžine okoli osem kilometrov. V dveh do treh urah
sprehoda bodo pobrali smeti, jih na koncu ločili, popisali habitate in ob sodelovanju strokovnjakov izvedeli več o habitatih
in vplivih sedanje zakonodaje na naravo in ljudi. Več informacij lahko zainteresirani najdejo na spletni strani gibanja.
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Umar malenkost ublažil pričakovani padec BDP
v letu 2020
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je malenkost ublažil pričakovani padec obsega bruto domačega
proizvoda (BDP) v letu 2020. Namesto za 8,1 odstotka, kot je predvideval v začetku maja, v danes objavljeni poletni
napovedi predvideva upad za 7,6 odstotka. Leta 2021 naj bi sledila 4,5-odstotna rast.
"Virus bo prisoten še kar nekaj časa," je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedala direktorica Umarja Maja
Bednaš. Do razvoja in množične uporabe cepiva lahko pričakujemo občasna nihanja v gospodarski aktivnosti in ponovno
uvedbo zaščitnih ukrepov, je dodala.
Najgloblji padec pričakuje v drugem četrtletju, ko bi se lahko obseg BDP skrčil za 13 do 15 odstotkov. "Največji padec
bodo zabeležile tržne storitve, torej trgovina, gostinstvo, turizem," je opozorila. Padec dodane vrednosti je sicer
pričakovati v številnih dejavnostih, Bednaševa je omenila tudi predelovalne dejavnosti, prav tako gradbeništvo.
Leta 2021 naj bi sledilo okrevanje, vendar bo to postopno in z različnim tempom po posameznih dejavnostih. Vendar v
večini dejavnosti raven pred izbruhom epidemije tudi prihodnje leto še ne bo dosežena.

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

Bednaševa je ob tem opozorila, da negotovost in tveganja za še večji upad BDP v tem letu, povezana z morebitnimi
ponovitvami večjih izbruhov epidemije, ostajajo visoka. Ponovna uvedba strogih ukrepov za omejitev širjenja
koronavirusa bi namreč lahko privedla do globljega padca BDP. V primeru skorajšnjega razvoja in razpoložljivosti cepiva
ali zdravila oz. uspešne trajnejše zajezitve širjenja virusa pa obstaja tudi možnost hitrejšega okrevanja aktivnosti od zdaj
predvidene.
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Umar malenkost ublažil pričakovani padec BDP
v letu 2020 (dopolnjeno)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je malenkost ublažil pričakovani padec obsega bruto domačega
proizvoda (BDP) v letu 2020. Namesto za 8,1 odstotka, kot je predvideval v začetku maja, v danes objavljeni poletni
napovedi predvideva upad za 7,6 odstotka. Leta 2021 naj bi sledila 4,5-odstotna rast.
"Virus bo prisoten še kar nekaj časa," je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedala direktorica Umarja Maja
Bednaš. Do razvoja in množične uporabe cepiva lahko pričakujemo občasna nihanja v gospodarski aktivnosti in ponovno
uvedbo zaščitnih ukrepov, je dodala.
Najgloblji padec pričakuje v drugem četrtletju, ko bi se lahko obseg BDP skrčil za 13 do 15 odstotkov. "Največji padec
bodo zabeležile tržne storitve, torej trgovina, gostinstvo, turizem," je opozorila. Padec dodane vrednosti je sicer
pričakovati v številnih dejavnostih, Bednaševa je omenila tudi predelovalne dejavnosti, prav tako gradbeništvo.
Leta 2021 naj bi sledilo okrevanje gospodarstva, vendar bo to postopno in z različnim tempom po posameznih
dejavnostih. Vendar v večini dejavnosti raven pred izbruhom epidemije tudi prihodnje leto še ne bo dosežena.
Padec izvoza bo po napovedih Umarja letos 15,9-odstoten, prihodnje leto pa naj bi sledila 9,7-odstotna rast. Uvoz naj bi
se letos skrčil za 16,2 odstotka, prihodnje leto pa okrepil za 10,1 odstotka.
Kot je ob tem spomnila Bednaševa, so se gospodarski obeti od sredine marca močno poslabšali tudi v najpomembnejših
trgovinskih partnericah Slovenije. V večini držav se letos pričakuje recesija zgodovinskih razsežnosti.

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

Zasebna potrošnja naj bi letos upadla za 6,9 odstotka, prihodnje leto pa se okrepila za štiri odstotke. Državna potrošnja
naj bi letos pridobila tri odstotke in prihodnje leto 0,7 odstotka.
Število registriranih brezposelnih naj bi letos doseglo 94.600, stopnja registrirane brezposelnosti pa 9,8 odstotka.
Prihodnje leto naj bi bilo registriranih brezposelnih 102.700, stopnja registrirane brezposelnosti pa naj bi dosegla 10,5
odstotka.
Bednaševa je ob tem opozorila, da negotovost in tveganja za še večji upad BDP v tem letu, povezana z morebitnimi
ponovitvami večjih izbruhov epidemije, ostajajo visoka. Ponovna uvedba strogih ukrepov za omejitev širjenja
koronavirusa bi namreč lahko privedla do globljega padca BDP.
"Padec BDP bi se lahko še poglobil za dve do tri odstotne točke, stečaji in višja brezposelnost pa bi vplivali tudi na
počasnejše okrevanje prihodnje leto," je izpostavila. V primeru skorajšnjega razvoja in razpoložljivosti cepiva ali zdravila
oz. uspešne trajnejše zajezitve širjenja virusa pa obstaja tudi možnost hitrejšega okrevanja aktivnosti od zdaj predvidene,
je dodala.
Kot je še dejala Bednaševa, gospodarske razmere v Sloveniji in širše zaznamuje predvsem velika negotovost.
"Epidemiološke razmere se spreminjajo iz dneva v dan. Negotovost je res ogromna," je dodala.
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"Vlada podobno kadruje." Rozman oddal
nepopolno prijavo na razpis za mesto generalnega
sekretarja

"Vlada podobno kadruje." Rozman oddal nepopolno prijavo na razpis za mesto generalnega sekretarja
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&quot;Vlada podobno kadruje.&quot; Rozman oddal nepopolno prijavo na razpis za mesto generalnega sekretarja
ODPRI GALERIJO
Rok RozmanROBERT BALEN
STA, DR
STA, DR

24.06.2020, 12.00
Mail icon Twitter icon Instagram icon Facebook icon
Gibanje Balkan River Defence v soboto pripravlja akcijo Za naravo ob Savo, v kateri bodo sodelujoči prehodili, preveslali,
prekolesarili in preplavali tok reke Save v Sloveniji. Pred akcijo je ustanovitelj gibanja Rok Rozman s prijavo na delovno mesto
generalnega sekretarja na okoljskem ministrstvu opozoril še na številne odprte kadrovske razpise.
V Balkan River Defence opozarjajo, da so po kadrovskih zamenjavah v vrhu varnostnih in nadzornih institucij sedaj prišle na
vrsto tudi institucije, ki oblikujejo in izvajajo politike na okoljskem področju. Na spletni strani vlade je tako objavljenih šest
natečajev za vodilna mesta na ministrstvu za okolje in prostor ter v organih v njegovi sestavi.
Tako denimo država išče glavnega inšpektorja inšpektorata za okolje in prostor, generalnega direktorja Agencije RS za okolje
(Arso), direktorja direkcije za vode, generalnega direktorja direktorata za okolje, generalnega direktorja direktorata za vode in
investicije ter generalnega sekretarja na ministrstvu za okolje.
Rozman je danes oddal prijavo na razpis za mesto generalnega sekretarja. "Zdi se mi prav, da tudi na ta način poskusimo
soodločati," je dejal v izjavi za medije pred ministrstvom v Ljubljani.
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"Zavedam se, da oddajam prijavo, ki je nepopolna, saj ne izpolnjujem vseh pogojev. A to zavestno počnem v luči tega, da ta
vlada podobno kadruje," je pojasnil. Minister za okolje Andrej Vizjak je namreč po izobrazbi elektrotehnik. "Jaz sem biolog in
človek, ki veliko časa preživi zunaj, že šest let se borim za reke in naravo," je izpostavil svoje prednosti pri potegovanju za
delovno mesto.
image
ROBERT BALEN
Danes je po njegovi oceni za imenovanje na takšne položaje ključna strankarska pripadnost, kar obžaluje. "Ključno bi moralo
biti znanje, kompetence, predvsem pa čut za sočloveka in zavedanje, da kot sekretar podpisuješ dokumente, ki ne vplivajo le
na naravo, populacije različnih vrst, ampak na zdravje ljudi," je poudaril. Sedaj se Sloveniji po oceni Rozmana obeta "še več
raka zaradi sosežigalnic, določene kmetijske površine bodo šle pod vodo zaradi hidroelektrarn".
Znova je bil Rozman kritičen tudi do izključevanja nevladnih organizacij iz upravnih in sodnih postopkov ter sprememb
gradbene zakonodaje v protikoronskih zakonih. "Gre za kršenje zakonodaje in ustave. Mislim, da bi morali ljudje na teh
položajih to braniti, a branijo kapital," je dejal Rozman.
Protesti, ki se jih udeležujejo okoljevarstveniki, so po navedbah Rozmana le eden od načinov izražanja nestrinjanja. "Še naprej
se bomo povezovali med sabo, ne le nevladne organizacije, ampak tudi ljudje, strokovnjaki, in skušali izpodbiti vse, kar je vlada
naredila. Dlje kot bo to v veljavi, dlje bomo plezali ven. Šli bomo na vse možne nivoje," je poudaril.
Glede vladnih velikih prednostnih infrastrukturnih projektov pa je Rozman poudaril, da so pripravljeni gradnjo zaustavljati tudi s
svojimi telesi. "To so nepovratne zadeve," je posvaril.
To soboto sicer Balkan River Defence vabi vse posameznike k okoljski akciji Za naravo ob Savo. "Pozivamo jih, da gremo
skupaj v enem dnevu vzdolž celotne Save, torej 260 kilometrov, vmes bomo pobrali smeti, popisali habitate in v tem dnevu za
naravo storili več kot ta vlada v 100 dneh," je dejal Rozman. Akcija je tokrat osredotočena na Slovenijo, čeprav se Balkan River
Defence povezuje tudi s kolegi iz drugih držav, ki jih s Slovenijo prav tako povezuje Sava.
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Rozman je zatrdil še, da se akcije lahko udeleži vsak. Medtem ko bo sam z nekaj somišljeniki veslal, se bo večina ljudi akciji
verjetno pridružila na kopnem, na enem od 25 odsekov dolžine okoli osem kilometrov. V dveh do treh urah sprehoda bodo
pobrali smeti, jih na koncu ločili, popisali habitate in ob sodelovanju strokovnjakov izvedeli več o habitatih in vplivih sedanje
zakonodaje na naravo in ljudi. Več informacij lahko zainteresirani najdejo na spletni strani gibanja.
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Znan pornografski
igralec Ron
Jeremy obtožen
posilstev
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Policija med
iskanjem
pogrešanega 41letnika v reki Savi
našla truplo
neznanega ...

51 min

Vreme: Pretežno
jasno, zvečer
krajevne nevihte

1 ura

Gradbeništvo:
korektnost in
pristranskost,
sposobnost in
odgovornost

1 ura

Nedeljski dnevnik:
Janša prek Čehov
tudi do Pop tv?

Gradbeništvo: korektnost in
pristranskost, sposobnost in
odgovornost
V procesu gradnje se srečujemo številni ljudje, podjetja, združenja, društva,
upravni organi države, sodišča in še kdo. Relacije in odnosi med temi igralci
so lahko zelo različni, bodisi korektni in dobri, bodisi manj korektni in slabi
ali celo nedorečeni.
PREVIOUS
NEXT

Vse objave

Priprava ponudbe je zahtevno delo, ki ni zastonj… iStock
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V času klasičnega kapitalizma, ki smo mu priča,
je marsikaj drugače, kot je bilo v prejšnjem
obdobju, ko so bili odnosi manj formalizirani ter
bolj neposredni in neformalni. Gre za več relacij,
ki bi jih rad komentiral in opozoril na možne in
potrebne izboljšave.

Prodajalec in kupec
Tu mislim na končne stranke, ljudi, ki kupujejo ali
urejajo svoj dom, in na izvajalce, ki njihovo
stanovanje ali dom gradijo ali urejajo.
Elektronsko poslovanje je prineslo številne
ugodnosti in istočasno težave. Včasih je morala
stranka vzeti pot pod noge, se odpeljati do
enega od možnih ponudnikov in se dogovoriti za
izdelavo ponudbe. Danes lahko kupec z enim
klikom pošlje več deset ponudnikom podatke, na
osnovi katerih je mogoče izdelati ponudbo: v eni
sekundi lahko kupec naloži več desetim
ponudnikom, da se ukvarjajo z njegovim
projektom ter mu svetujejo in ponudijo izvedbo.
Na ta način nastane veliko ur dela, ki ga je treba
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plačati. Kupec dobi brez vloženega centa več
deset ponudb in tehničnih rešitev, kar se pri
zdravnikih ali odvetnikih ne bi moglo zgoditi.
Sodobne platforme, ki kupcem ponujajo
podporo, ta problem upoštevajo in dajejo
povpraševanja največ petim ponudnikom, kar je
več kot dovolj, da dobi kupec objektivno in
konkurenčno ponudbo. Od kupca ni korektno, da
nalaga velikemu številu ponudnikov nepotrebno
delo.
Kljub večjemu številu pridobljenih ponudb kupec
še vedno ne more vedeti, kateri ponudnik je zanj
najboljši, saj številke ne povedo vsega: ali je res
usposobljen, ali ima izkušnje, ali bo odgovarjal
za napake, ko bo dobil vse plačano … Zato je
ugled ponudnika pomembnejši kot sama višina
ponudbe. Nekorektnost je v tem odnosu možna
z obeh strani. Ponudnik lahko v malem tisku
skrije, česa vse ni upošteval pri ponudbi, ali pa
pri izvedbi uporabi cenejše in slabše materiale,
kot jih je obljubil, ali pa naročena dela izvede
slabo in nepravočasno.
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Po drugi strani se srečujemo tudi z nekorektnimi
kupci, ki veliko sprašujejo, zahtevajo veliko
odgovorov in navodil od izkušenega ponudnika,
potem pa izvedbo zaupajo manj
usposobljenemu, a cenejšemu ponudniku, ki ga
nadzirajo z znanjem, ki so ga dobili pri
kakovostnejšem izvajalcu, ki so mu povzročili le
veliko strokovnega dela in stroškov, brez
vsakršnega plačila. Še bolj nekorekten pa je
način, ko končni kupec nakupi material prek
spletne prodaje in potem želi, da ta material
nekdo vgradi. Redko kdo na to pristane. Kupec
se mora zavedati, da pri dobrem ponudniku ne
kupuje le materiala, ampak celotno storitev: tudi
znanje, zaupanje in minulo delo, spoštovanje
rokov, odzivnost … In to stane in je treba plačati
in se splača plačati, saj je danes servis
pomembnejši kot znamka neke naprave, ki jo
kupuješ. Avtomobila nihče ne bi kupil brez
dobrega servisa in pri stavbah je to toliko bolj
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pomembno.

Odnosi med ponudniki –
konkurenti
V večini primerov so odnosi korektni, saj se
zavedamo, da če bomo mi korektni do drugih,
bodo tudi oni do nas. Seveda pa so izjeme.
Najbolj pogosta nekorektnost med ponudniki se
kaže pri razliki med obljubljeno kakovostjo
materialov in dejansko vgrajenimi izdelki. Kupci
tudi ne vedo za razlike med posameznimi
sestavnimi deli, zato je takšna prevara v praksi
lahko izvedljiva. Posebno to velja za projekte
javnih razpisov, kjer je pritisk na cene velik ter se
praviloma kakovostni materiali in komponente iz
ponudbe v praksi nadomestijo z manj
kakovostnimi. Tudi pri komercialni gradnji
(predvsem pri stanovanjskih blokih) za trg je
tako, da se vgrajuje vse, kar je najcenejše, da bi
le bili dobički čim višji. Najkrajšo potegnejo
končni kupci, ki ne morejo vplivati na vgrajene
naprave in izbrane tehnične rešitve, čeprav bi z
veseljem dodali kak evro za boljšo rešitev.
Največ za svoj denar pa dobijo investitorji, ki v
svoji režiji gradijo hiše in so dobro informirani.
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Kako ločiti dobre od slabih, nekorektnih
ponudnikov? Najbolje se bo zanesti na izkušnje
drugih, dober glas izvajalca je veliko
pomembnejši kot sama cena – velikokrat je
najcenejši ponudnik na koncu najdražji. Zato je
elektronske medije, internet, najbolj koristno
uporabiti za poizvedbo o izkušnjah z določenim
ponudnikom. Tudi zapisi določenega ponudnika
na njegovi spletni strani veliko povedo, če jih
znamo brati.

Strokovnost, koruptivnost,
pravna država
Poseben problem je strokovnost v gradbeništvu.
Danes lahko projektirajo, gradijo in izvajajo vsi,
ki imajo formalne kvalifikacije. V praksi pa je tako
kot tudi na drugih področjih: imamo dobre in
strokovne ter imamo slabe in nestrokovne
projektante, izvedence, nadzornike. In tudi
strokovnjake, nagnjene h klientelizmu in
korupciji. Posebno pri javnih investicijah se med
seboj povezujejo predstavniki investitorjev in
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prijateljskih izvajalcev. Enako kot je bilo v
socializmu, kjer so posel dobivali politično
najprimernejši izvajalci, ga danes dobivajo tisti,
ki se znajo klientelistično vklopiti v sistem
prilagoditve razpisnih pogojev na svojo kožo. Kot
denimo zgodba o višini nekega zidu.
Izvirni greh se pojavi že pri izbiri projektanta:
posel dobi najcenejši, pa čeprav ni dovolj
strokoven in kakovosten ter čeprav bo zaradi
tega nastala velika škoda. Ne gre le za
evidentne napake, ki se jih potem popravlja,
ampak za optimalno rešitev, za kakovostno
tehnično rešitev, ki zahteva najboljše
strokovnjake. Pred leti so morali projekti dobiti
soglasje revidenta, ki je bil zagotovo dovolj
usposobljen, da je lahko strokovno revidiral
projekte. Sedaj to ni več potrebno, država
(Pahorjeva vlada) je to ukinila, da bi investicije
»lažje tekle«, da ni nepotrebnih »administrativnih
ovir«! Danes tudi ni več tehničnih pregledov,
zadnjega dejanja, ki se ga je še kdo bal, ali ga
bo prestal ali ne. Danes uradniki pobirajo papirje,
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izjave, na katerih piše, da je vse v redu narejeno,
in objekt dobi uporabno dovoljenje, četudi je
marsikaj narejeno napak. Če ima objekt
uporabno dovoljenje, ga nihče ne more
reklamirati kot neustreznega, čeprav dejansko
je! Danes se torej noben projektant ali izvajalec
ne boji nikogar več glede optimalnosti in
kakovosti objekta, kar je zelo narobe.
Namreč takšna naša sedanja zakonodaja sloni
na nemški, kjer je tudi tako. Vendar imajo tam
vsi, ki sodelujejo v procesu gradnje, proste roke,
nanje ne pritiskajo investitorji z neprimernimi
cenenimi rešitvami. Poleg tega za svoje delo
dobijo korektno plačilo, s katerim lahko svoje
morebitne napake zavarujejo. Ob tem pa vedo,
da če bodo kaj naredili narobe in bodo to
ugotovili drugi strokovnjaki, bodo takoj ob svoje
dobro ime in možnosti za delo v prihodnje. V
razvitih državah so strokovna raven, pravna
država in poslovna morala na povsem drugi
ravni in tam so izjave povsem dovolj, jim je za
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verjeti, dvom bi bil zelo drag.
Kaj pa pri nas? Kako oceniti stanje pravne
države na tem področju? Najbolje s številom
zapornikov inženirjev in s številom odvzetih
licenc za projektiranje. Ne boste jih našli:
nobeden inženir še ni v zaporu, nobeden še ni
izgubil licence (kot mi je znano). Čeprav so
naredili veliko napak, kljub enormni materialni
škodi in kljub nekaj mrtvih ljudi. Nikomur se ni nič
zgodilo. Zato je sistem brez tehnične revizije
projektov in brez tehničnih pregledov za
Slovenijo katastrofalen. O zgodbah in krivicah na
tem področju bi lahko napisal knjigo.

Problem odgovornosti
Jasno je, da odgovornost ni le moralna
kategorija, ampak da mora imeti tudi učinkovit
nadzor in v primeru ugotovljenih nepravilnosti
tudi kaznovalne posledice, tako kazenske kot
materialne. Logično je, da lahko dela projektira
in vodi strokovno zahtevne projekte le tisti, ki jim
je dorasel, kdor jim ni dorasel, lahko najde delo
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in zaslužek v procesu gradnje v drugih manj
zahtevnih fazah, dela je dovolj. Strokovne
odločitve lahko sprejemajo le kompetentni
strokovnjaki in njihova strokovnost mora biti
objektivno verificirana, večkrat preverjana in
dokazana. Zato obstajajo strokovna združenja in
zbornice, ki izdajajo licence in bi morali bdeti nad
strokovnostjo svojih članov ter podajati mnenja,
ko pride do napak, konfliktov ali neskladij.
V primeru gradnje bi morala Inženirska zbornica
Slovenije imeti to funkcijo in poslanstvo. A žal je
nima. Pobira članarino, organizira dajanje licenc
in izobraževanj, medtem ko ne ščiti dobrih pred
slabimi strokovnjaki, niti ne ščiti poštenih pred
nepoštenimi strokovnjaki. Na tak način niti
posredno ne ščiti poštenih strank na sodiščih
pred nepoštenimi. Pri sodnih sporih je odločitev
o tem, kaj je pravilno in kaj ni, praviloma
prepuščena strokovnim izvedencem in
sodnikom. Če ima sodnik na voljo dve
nasprotujoči si mnenji, lahko izbere kater okoli,
tudi strokovno napačno. Na ta način so široko
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

odprta vrata materialni in klientelni kurupciji, ki jo
poznamo na sodiščih tudi na drugih področjih,
ne le pri gradbeništvu. Namreč sodnik nima
orodja, ki bi med dvema mnenjema izbralo
pravilno, zato lahko presoja subjektivno, tudi
nepošteno, brez posledic.

Strokovne zbornice
Strokovno razsodbo bi morala v primeru dvoma
podajati inženirska zbornica, ki pa te funkcije in
prakse nima. Niti takrat, ko prejme prijavo zoper
popolnoma napačno sprojektiran projekt, ne
more in ne gre v razčiščevanje in objektivno
razsodbo. Zato licence še nihče ni izgubil in tudi
za napake s tragičnim koncem še nihče ni bil
kaznovan. Celo zdravniki so že bili spoznani za
krive, inženir še nobeden, niti inženirji izvedenci
še niso bili kaznovani za klientelne in koruptivne
»strokovne« odločitve, saj ni nikogar, ki bi o tem
razsojal. Stranka na sodišču nima možnosti
zahtevati, da se »strokovno« mnenje izvedenca
verificira na zbornici.
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Strokovne zbornice bi v prvi vrsti morale varovati
javni interes na način, da izdajajo objektivna
kompetentna mnenja, ko pride do sporov ali
različnih mnenj. V gradbeništvu gre praviloma za
velike materialne posledice. Zbornice ne morejo
delovati kot dobičkonosna društva brez
materialne in družbene odgovornosti. Njihova
zahteva po neodvisnosti od politike in ministrstev
ima mejo – to je nepristransko odločanje v
javnem interesu.
Nad stanovskimi zbornicami bi vsekakor moral
biti organiziran civilni nadzor, ki bi jamčil za
njihovo objektivno delovanje v javnem interesu.
Ta bi seveda moral nadvladati ozke, praviloma le
materialne zasebne interese posameznikov in

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

lobističnih krogov.

Samodejno navijanje cevi
Lahko delo z vrtenjem koluta, ter samodejno
navijanje cevi po koncu opravila.
GARDENA
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Dnevnik.si
BALKAN RIVER DEFENCE

STA

24. junij NAJNOVEJŠE
2020 12:14
24. junij 2020 12:14
6 min
Na Ljubljanskem
Predviden čas
branja:
min
gradu
tudi3Film
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pod zvezdami
7 min

Balkan River
Defence v soboto
z okoljsko akcijo
na Savi

11 min

#foto Zaslišani
trije protestniki
zaradi napisa
»Smrt janšizmu«

31 min

V močnem
potresu na jugu
Mehike življenje
izgubilo najmanj
šest ljudi

31 min

Vozil z več kot
tremi promili
alkohola v krvi in
brez vozniškega
dovoljenja

Balkan River Defence v soboto z
okoljsko akcijo na Savi
Gibanje Balkan River Defence v soboto pripravlja akcijo Za naravo ob Savo, v
kateri bodo sodelujoči prehodili, preveslali, prekolesarili in preplavali tok reke
Save v Sloveniji. Pred akcijo je ustanovitelj gibanja Rok Rozman s prijavo na
delovno mesto generalnega sekretarja na okoljskem ministrstvu opozoril še
na številne odprte kadrovske razpise.

Vse objave
»Jaz sem biolog in človek, ki veliko časa preživi zunaj, že šest let se
borim za reke in naravo,« je svojo prijavo na delovno mesto
generalnega sekretarja na okoljskem ministrstvu utemeljil ustanovitelj
gibanja Balkan River Defence Rok Rozman. (Foto: Tomaž
Skale/dokumentacija Dnevnika)

V Balkan River Defence opozarjajo, da so po
kadrovskih zamenjavah v vrhu varnostnih in
nadzornih institucij sedaj prišle na vrsto tudi
institucije, ki oblikujejo in izvajajo politike na
okoljskem področju. Na spletni strani vlade je tako
objavljenih šest natečajev za vodilna mesta na
ministrstvu za okolje in prostor ter v organih v njegovi
sestavi.
Tako denimo država išče glavnega inšpektorja
inšpektorata za okolje in prostor, generalnega
direktorja Agencije RS za okolje (Arso), direktorja
direkcije za vode, generalnega direktorja direktorata
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za okolje, generalnega direktorja direktorata za vode
in investicije ter generalnega sekretarja na
ministrstvu za okolje.
NAJNOVEJŠE
6 min

7 min

11 min

31 min
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31 min

Na Ljubljanskem
gradu tudi Film
pod zvezdami
Balkan River
Defence v soboto
z okoljsko akcijo
na Savi
#foto Zaslišani
trije protestniki
zaradi napisa
»Smrt janšizmu«
V močnem
potresu na jugu
Mehike življenje
izgubilo najmanj
šest ljudi
Vozil z več kot
tremi promili
alkohola v krvi in
brez vozniškega
dovoljenja

Rozman je danes oddal prijavo na razpis na mesto
generalnega sekretarja. »Zdi se mi prav, da tudi na
ta način poskusimo soodločati,« je dejal v izjavi za
medije pred ministrstvom v Ljubljani.

Minister za okolje je
elektrotehnik
»Zavedam se, da oddajam prijavo, ki je nepopolna,
saj ne izpolnjujem vseh pogojev. A to zavestno
počnem v luči tega, da ta vlada podobno kadruje,« je
pojasnil. Minister za okolje Andrej Vizjak je namreč
po izobrazbi elektrotehnik. »Jaz sem biolog in
človek, ki veliko časa preživi zunaj, že šest let se
borim za reke in naravo,« je izpostavil svoje
prednosti pri potegovanju za delovno mesto.
Danes je po njegovi oceni za imenovanje na takšne
položaje ključna strankarska pripadnost, kar

Vse objave

obžaluje. »Ključno bi moralo biti znanje,
kompetence, predvsem pa čut za sočloveka in
zavedanje, da kot sekretar podpisuješ dokumente, ki
ne vplivajo le na naravo, populacije različnih vrst,
ampak na zdravje ljudi,« je poudaril.
Znova je bil Rozman kritičen tudi do izključevanja
nevladnih organizacij iz upravnih in sodnih
postopkov ter sprememb gradbene zakonodaje v
protikoronskih zakonih. »Gre za kršenje zakonodaje
in ustave. Mislim, da bi morali ljudje na teh položajih
to braniti, a branijo kapital,« je dejal Rozman.

Gradnje so pripravljeni
zaustavljati tudi s svojimi telesi
Protesti, ki se jih udeležujejo okoljevarstveniki, so po
navedbah Rozmana le eden od načinov izražanja
nestrinjanja. »Še naprej se bomo povezovali med
sabo, ne le nevladne organizacije, ampak tudi ljudje,
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strokovnjaki, in skušali izpodbiti vse, kar je vlada
naredila. Dlje kot bo to v veljavi, dlje bomo plezali
ven. Šli bomo na vse možne nivoje,« je poudaril.
NAJNOVEJŠE
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6 min

Na Ljubljanskem
gradu tudi Film
pod zvezdami

7 min

Balkan River
Defence v soboto
z okoljsko akcijo
na Savi

11 min

#foto Zaslišani
trije protestniki
zaradi napisa
»Smrt janšizmu«

31 min

V močnem
potresu na jugu
Mehike življenje
izgubilo najmanj
šest ljudi

31 min

Vozil z več kot
tremi promili
alkohola v krvi in
brez vozniškega
dovoljenja

Glede vladnih velikih prednostnih infrastrukturnih
projektov pa je Rozman poudaril, da so pripravljeni
gradnjo zaustavljati tudi s svojimi telesi. »To so
nepovratne zadeve,« je posvaril.

Vse objave
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V OLMU BO ZRASLO VEČ BLOKOV Z
NEPROFITNIMI STANOVANJI: Dela bi se
lahko začela že letos
Koper
T.R. - Uredništvo - Foto: ekopercapodistria.si/Tomaž Primožič/FPA - 24.06.2020 ob 19:14
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Koprski stanovanjski sklad je dobil zeleno luč za izgradnjo bloka s približno 70
neprofitnimi stanovanji na območju Nad Dolinsko v Olmu. V načrtu je tudi
gradnja dveh podzemnih garaž. Dela bi se lahko začela še letos, so sporočili z
občine.
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V sklopu celotne prostorske ureditve območja Nad Dolinsko so v načrtu štirje
bloki s približno 70 neprofitnimi najemnimi stanovanji, 90 stanovanji s
stroškovno najemnino za mlade družine in mlade ter 30 oskrbovanimi
stanovanji. Pred dnevi je investitor, Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Koper (JSS MOK), pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo prvega stolpiča.
Investicija poleg stanovanjskega objekta predvideva tudi gradnjo dveh
podzemnih garažnih etaž.
Naložbo, ki jo bo v 50-odstotnem deležu sofinanciral Stanovanjski sklad
Republike Slovenije, je podprla tudi Mestna občina Koper, ki je za ta namen
skladu zagotovila komunalno opremljeno zemljišče in ga oprostila plačila
komunalnega prispevka, so sporočili z MOK.
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Pred kratkim so se začele tudi aktivnosti za izgradnjo preostalih treh blokov na
tem območju. Državni stanovanjski sklad je od koprskega stanovanjskega sklada
odkupil dve gradbeni parceli, na katerih bo zgradil dva stolpiča s približno 90
stanovanji, ki jih bo upravičencem ponudil po stroškovni najemnini. Prednost
bodo imeli mladi in mlade družine.
JSS MOK pa bo v kratkem z zbiranjem ponudb iskal še investitorja za izgradnjo
30 oskrbovanih stanovanj, namenjenih starejšim občankam in občanom.
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Gospodarska klima junija boljša kot maja, a krepko slabša
kot lani
Čas branja: 2 min

0
24.06.2020 11:50
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ŠPELA MIKUŠ

Foto: Shutterstock

Več iz teme:
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Potem ko je bila aprila gospodarska klima rekordno slaba, se zdaj že drugi mesec
zapored izboljšuje. Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila tako junija za 8,7
odstotne točke višja kot maja, ugotavljajo na Sursu. A kljub izboljšanju je še vedno za
24,1 odstotne točke pod dolgoletnim povprečjem. Medletno pa je bil junijski kazalnik
gospodarske klime za 29,3 odstotne točke nižji.

Na zvišanje kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni so vplivali vsi kazalniki
zaupanja, saj so se vsi zvišali: kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih za 3,1 odstotne
točke, v predelovalnih dejavnostih za 2,3 odstotne točke, med potrošniki za 1,7 odstotne
točke, v trgovini na drobno za 0,9 odstotne točke in v gradbeništvu za 0,6 odstotne točke.

Pregled zaupanja po panogah

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

Predelovalne dejavnosti: Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je
bila junija za pet odstotnih točk višja kot maja. Glede na lanski junij je bila nižja za 17
odstotnih točk. Za 21 odstotnih točk pa je bila nižja od dolgoletnega povprečja. Vsi
kazalniki stanj in pričakovanj so se na mesečni ravni izboljšali, razen dveh. Izjemi sta
bila kazalnik končnih izdelkov, ki se je poslabšal (za osem odstotnih točk), in kazalnik
pričakovane cene, ki je ohranil vrednost iz prejšnjega meseca. Najbolj sta se izboljšala
kazalnika proizvodnja in pričakovan izvoz (za 23 oziroma 20 odstotnih točk).

Trgovina na drobno: Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila junija
glede na maj za 18 odstotnih točk višja, glede na junij lani pa za 21 odstotnih točk nižja in
17 odstotnih točk pod dolgoletnim povprečjem. Kazalniki stanj in pričakovanj so se
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izboljšali, razen kazalnikov prodajne cene, prodaja in pričakovano zaposlovanje. Najbolj
se je izboljšal kazalnik pričakovana prodaja, ki je tudi najbolj vplival na zvišanje
kazalnika zaupanja.

Gradbeništvo: Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila junija za 12
odstotnih točk višja kot maja, glede na junij 2019 pa je bila za 25 odstotnih točk nižja,
hkrati pa je bila za dve odstotni točki nižja od dolgoletnega povprečja. Vsi kazalniki stanj
in pričakovanj so se na mesečni ravni izboljšali. Najizraziteje sta se izboljšala kazalnika
poslovno stanje in pričakovana naročila (za 31 oziroma 17 odstotnih točk).

Storitvene dejavnosti: Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila
junija za 10 odstotnih točk višja kot maja, hkrati pa za 48 odstotnih točk nižja kot junija
lani ter za 39 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja. Kazalniki stanj

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

(povpraševanje, zaposlovanje in poslovni položaj) so se znižali in dosegli nove najnižje
vrednosti v celotnem opazovanem obdobju. Kazalniki pričakovanj pa so se drugi mesec
zapored izboljšali, med temi najizraziteje kazalnik pričakovano povpraševanje, ki je tudi
najbolj vplival na zvišanje kazalnika zaupanja.
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https://www.finance.si/8963278/Gospodarska-klima-j...

Gospodarska klima junija boljša glede na maj, a krepko
slabša kot lani
Čas branja: 2 min
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ŠPELA MIKUŠ

Foto: Shutterstock
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Po tem, ko je bila aprila gospodarska klima rekordno slaba, se zdaj že drugi mesec
zapored izboljšuje. Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila tako junija za 8,7
odstotne točke višja kot maja, ugotavljajo na Sursu. A kljub izboljšanju je še vedno za
24,1 odstotne točke nižje od dolgoletnega povprečja. Medletno pa je bil junijski kazalnik
gospodarske klime za 29,3 odstotne točke nižji.

Na zvišanje kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni so vplivali vsi kazalniki
zaupanja, saj so se vsi zvišali: kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih za 3,1 odstotne
točke, v predelovalnih dejavnostih za 2,3 odstotne točke, med potrošniki za 1,7 odstotne
točke, v trgovini na drobno za 0,9 odstotne točke in v gradbeništvu za 0,6 odstotne točke.

Pregled zaupanja po panogah
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Predelovalne dejavnosti: Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je
bila junija za pet odstotnih točk višja kot maja. Glede na lanski junij je bila nižja za 17
odstotnih točk. Za 21 odstotnih točk pa je bila nižja od dolgoletnega povprečja. Vsi
kazalniki stanj in pričakovanj so se na mesečni ravni izboljšali, razen dveh. Izjemi sta
bila kazalnik končnih izdelkov, ki se je poslabšal (za osem odstotnih točk), in kazalnik
pričakovane cene, ki je ohranil vrednost iz prejšnjega meseca. Najbolj sta se izboljšala
kazalnika proizvodnja in pričakovan izvoz (za 23 oziroma 20 odstotnih točk).

Trgovina na drobno: Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila junija
glede na maj za 18 odstotnih točk višja, glede na junij lani pa za 21 odstotnih točk nižja in
17 odstotnih točk pod dolgoletnim povprečjem. Kazalniki stanj in pričakovanj so se
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izboljšali, razen kazalnikov prodajne cene, prodaja in pričakovano zaposlovanje. Najbolj
se je izboljšal kazalnik pričakovana prodaja, ki je tudi najbolj vplival na zvišanje
kazalnika zaupanja.

Gradbeništvo: Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila junija za 12
odstotnih točk višja kot maja , glede na junij 2019 pa je bila za 25 odstotnih točk nižja,
hkrati pa je bila za dve odstotni točki nižja od dolgoletnega povprečja. Vsi kazalniki stanj
in pričakovanj so se na mesečni ravni izboljšali. Najizraziteje sta se izboljšala kazalnika
poslovno stanje in pričakovana naročila (za 31 oziroma 17 odstotnih točk).

Storitvene dejavnosti: Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila
junija za 10 odstotnih točk višja kot maja , hkrati pa za 48 odstotnih točk nižja kot v
juniju lani ter za 39 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja. Kazalniki stanj

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

(povpraševanje, zaposlovanje in poslovni položaj) so se znižali in dosegli nove najnižje
vrednosti v celotnem opazovanem obdobju. Kazalniki pričakovanj pa so se drugi mesec
zapored izboljšali, med temi najizraziteje kazalnik pričakovano povpraševanje, ki je tudi
najbolj vplival na zvišanje kazalnika zaupanja.
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Predsednik RS Borut Pahor počastil prve prejemnike
Inženirske iskre
24.06.2020

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

V predsedniški palači je dopoldne potekala slavnostna podelitev priznanj Inženirska iskra 2020, ki jih podeljuje iniciativa Inženirke in inženirji bomo! Letošnji prejemniki
priznanj so Gimnazija Vič za idejo Ministrstvo za nadarjenost, Strokovna tehniška gimnazija ŠC Kranj za prakso senčenja mladih v podjetjih Inženir za en dan ter štiri
inženirske ekipe, ki so v rekordnem času med COVID-19 razvile slovenske respiratorje. Prejemnike je nagovoril predsednik RS Borut Pahor.

Predsednik RS Borut Pahor, častni pokrovitelj iniciative Inženirke in inženirji bomo!, je v nagovoru izpostavil pomen inženirjev, njihovega znanja, dela in dosežkov, s
katerimi mlade navdihujejo za inženirske, tehniške in naravoslovne študije: »Tisto, kar odlikuje takšne posameznike, ki inovativnosti dajejo piko na i, sta njihov pogum in vztrajnost,
da pri prvem porazu ne odnehajo. Znašli smo se v svetu, v katerem utegneta prav inženirska in naravoslovna znanost s svojimi inovacijami rešiti zelo zahtevna družboslovna vprašanja.
Nobenih razlogov ni, da bi Slovenci zaostajali za drugimi narodi. Čeprav smo majhna država, lahko s svojo pametjo, inovativnostjo in vztrajnostjo, ne samo tekmujemo, ampak sodelujemo in
zmagujemo v tem čudovitem projektu 21. stoletja.«
Inženirska iskra za inovativnost v družbi

Priznanja Inženirska iskra so letos podelili prvič. Z njimi želijo v iniciativi Inženirke in inženirji bomo!, ki povezuje že preko 70 slovenskih organizacij in institucij, osvetliti in
izkazati priznanje prebojnim, izvirnim praksam, projektom ali dogodkom, ki so v šolskem letu 2019/2020 pomembno prispevali k razvoju, veljavi in navduševanju
za inženirski poklic in inovativnost v družbi. »Če pozitivnega ne osvetlimo, je občutek, da tega ni. Zato je pomembno poiskati, videti in se prikloniti dosežkom domišljije,
inovativnim prebojem in sodelovanju v dobro skupnosti. V časih velikih družbenih, tehnoloških in ekonomskih sprememb družbene svetilnike vrednot še toliko bolj
potrebujemo,« je podelitev komentirala mag. Edita Krajnović, soustanoviteljica iniciative Inženirke in inženirji bomo!
Letošnji nagrajeni dosežki so bili izbrani kot izjemni slovenski projekti, ki so imeli ali imajo potencial širokega odmeva in dosega med mladimi, s čimer zasledujejo vizijo
iniciative navduševanja za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost. Inovacije in inženirske rešitve mladih po novem bogatijo tudi nabor dosežkov v aplikaciji
Slovenski kvIZUM, ki se je med učitelji uveljavila kot orodje za spodbujanje ustvarjalnosti in podjetnosti mladih.
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Mladi v sodelovanju z gospodarstvom odgovarjajo na družbene izzive
V imenu partnerjev iniciative Inženirke in inženirji bomo! je zbrane v predsedniški palači nagovoril tudi dekan Fakultete za elektrotehniko UL prof. dr. Gregor Dolinar:
»Navajeni smo hitrega razvoja tehnologije, inženirji in inženirke ves čas iščejo in tudi najdejo odgovore na izzive. Tako v običajnih časih kot v kriznih razmerah, kot smo jih
doživeli letos. Pri teh izzivih se nam ni treba zanašati na odgovore iz tujine, saj vemo, da imamo v Sloveniji ljudi, ki znajo poiskati odgovore na velike težave, ki jih pred nas
postavlja čas. Pomembno je navduševanje mladih za inženirske poklice, ki bodo potem v sodelovanju s slovenskim gospodarstvom lahko prispevali k odgovorom na izzive
naše družbe.«
Zbrane so nagovorili še predstavniki prejemnikov Inženirskih isker dijak Gimnazije Vič Danijel Blažič, dijak Strokovne gimnazije Šolskega centra Kranj Aljaž Medič in v
imenu projekta Slovenski respirator dr. Marko Topič, predstojnik Katedre za elektroniko Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.
Prejemniki priznanja Inženirska iskra 2020 so:
Gimnazija Vič za idejo Ministrstvo za nadarjenost

Preden začnemo kogarkoli učiti, ga moramo poznati. Učitelji Gimnazije Vič so tako ob strokovnjakih tudi mladim zaupali nalogo, da na nacionalnem strokovnem posvetu o
nadarjenosti odgovorijo na izziv: »Koliko talentov je med nami?« Dijaki Ella, Peter, Danijel, Uma in Urška so z odgovornostjo samostojno prevzeli nalogo in novembra 2019 v
Portorožu avtentično in duhovito predstavili svoje razumevanje dela z nadarjenimi. Zavrnili so etiketiranje ´nadarjenih´ in povezavo med nadarjenostjo in ocenami v šoli.
Osvetlili so, kaj potrebuje mlad človek, da svojo nadarjenost razvije v talent. Prikaz srednješolcev, kakšne negativne posledice nosi družba, če nadarjenost mladega
človeka ni prepoznana in v okolju ne obstaja sistem in kultura razvoj potencialov, je pustil prepoznaven odtis na posvetu. Razmišljanja Ministrstva za nadarjenost so glas
mladih. Morda je lahko Slovenija prva država na svetu, ki ga sliši ter modrost mladih prelije v pomembne odločitve o tem, kako se učimo in razvijamo. S to ambicijo
projekt Inženirke in inženirji bomo! Ministrstvu za nadarjenost Gimnazije Vič podeljuje priznanje Inženirska iskra.
Strokovna tehniška gimnazija ŠC Kranj za prakso senčenja mladih v podjetjih: Inženir za en dan
»Inženir mora biti vsestranski človek, ne le dober v svoji stroki, pač pa tudi pri timskem delu in komunikaciji kot tudi organizaciji dela. Izvedel sem, da je zelo pomembno, da med študijem
ostaneš v stiku z ´realnim svetom´, se pravi, da delaš v kakšnem podjetju in s tem pridobivaš sprotne izkušnje. V službi je namreč drugače, kot te učijo na fakulteti in človek se mora znajti.«
To je nekaj utrinkov, česa so se mladi lahko naučili v programu senčenja.
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Praksa senčenja Inženir za en dan je bila prvič izvedena na Strokovni tehniški gimnaziji ŠC Kranj in v podjetjih LOTRIČ Meroslovje, Iskratel in Iskraemeco. Predstavlja
izvirno, izvedbeno enostavno, a visoko učinkovito spoznavanje mladih z inženirskim poklicem. Dijakom je ponudila priložnost, da en dan preživijo v podjetju in v
živo spremljajo delo inženirja. Na ta način so iz prve roke doživeli, kako izgleda delovno okolje inženirskega poklica in se spoznavali tudi z izzivi vodenja in sodelovanja.
Vtisi dijakov in podjetij so bili ob zaključku vzajemno prežeti z navdihom in zadovoljstvom. Da je navdušenje nalezljivo in odmevno, dokazuje tudi visoko število letošnjih
prijav za vpis na gimnazijo. Za žarišče pozitivnega inženirskega virusa projekt Inženirke in inženirji bomo! priznanje Inženirska iskra podeljuje Strokovni tehniški gimnaziji ŠC
Kranj.
Štiri inženirske ekipe, ki so v rekordnem času razvile slovenske respiratorje:
1) Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani s partnerji;
2) Skupina Diham v sestavi Lotrič Meroslovje, Domel, EKWB, Tehnološki park Ljubljana, Zavod 404, podjetje BPMC;
3) skupina Janeza Pirca s sodelavci in prijatelji ter
4) Hiša eksperimentov.
Slovenija je že mnogokrat dokazala, da je zibelka inženirjev, inovatorjev in pionirjev. Da današnje generacije inženirjev ne zaostajajo za velikimi zgodovinskimi dosežki, so v
času COVID-19 krize potrdile štiri razvojne skupine inženirjev. Te so v rekordnem času razvile prototipe respiratorja - ključnega aparata za reševanje življenj v pandemiji.
Priložnost, da se vključijo v reševanje izziva, so dobili tudi mladi, ki so bili nad izkušnjo navdušeni: »Inženirji se izzivov, ki so pred nami preprosto lotimo. Tudi če morda ne
razumemo ali ne znamo vsega, vseeno poskusimo in preizkusimo samega sebe. Res je bil super projekt – hvaležni smo, da smo lahko kot študenti sodelovali z vodji razvojnih timov iz različnih
podjetij, spoznali podjetja in nova področja dela.« Občudovanje, ki so ga razvojne skupine požele v javnosti, predstavlja najboljšo možno popotnico inženirskim
poklicem. Za družbeni zgled in opogumljanje mladih priznanje Inženirska iskra prejmejo: Fakulteta za elektrotehniko UL s partnerji; skupina Diham v sestavi Lotrič
Meroslovje, Domel, EKWB, Tehnološki park Ljubljana, Zavod 404, podjetje BPMC; skupina Janeza Pirca s sodelavci in prijatelji ter Hiša eksperimentov.
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Namen projekta Inženirke in inženirji bomo! je promocija inženirskih, tehnoloških in naravoslovnih poklicev ter inovativnosti med dijaki vodilnih slovenskih gimnazij. Cilj
je spodbujanje razvoja talentov in navduševanje mladih za ustvarjalnost v tehniških poklicih in inovativnost, ki bosta vodili k dvigovanju dodane vrednosti in
konkurenčnosti.
Dogodki in druge aktivnosti obenem predstavljajo obliko predstavitve podjetij in njegovih dosežkov mladim ter preko tega pomenijo povezovanje med gospodarstvom in
mladimi.
Projekt, ki povezuje že več kot 70 organizacij in je z dogodki naslovil že preko 5.600 mladih, je bil oblikovan v letu 2012 na pobudo treh posameznikov: prof. dr. Janeza
Beštra, mag. Antona Petriča in mag. Edite Krajnović. 3. novembra 2014 je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor podelil častno pokroviteljstvo.
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Gradbeništvo: korektnost in pristranskost, sposobnost in
odgovornost
Dnevnik

SREDA, 24. JUNIJ 2020 OB 09:10
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V procesu gradnje se srečujemo številni ljudje, podjetja,
združenja, društva, upravni organi države, sodišča in še kdo.
Relacije in odnosi med temi igralci so lahko zelo različni, bodisi
korektni in dobri, bodisi manj korektni in slabi ali
Vir
Komentarji(0)
Obrazec za komentiranje
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Gospodarska klima, Slovenija, junij 2020

Gospodarsko razpoloženje drugi mesec zapored navzgor
V juniju 2020 so vsi posamezni kazalniki pozitivno vplivali na gospodarsko klimo. Ta se je na mesečni ravni zvišala za 8,7 odstotne točke.
24.6.2020 | končni podatki

DELI OBJAVO:

Barbara Čertanec, Žiga Jevnikar, Branka Savičić Krstevski
Povpraševanje po podatkih

Gospodarska klima na mesečni ravni višja
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v juniju 2020 (-24,0 odstotne točke) za 8,7 odstotne točke višja kot v maju 2020 (-32,6 odstotne točke). Po izrazitem padcu v
aprilu 2020 se gospodarska klima izboljšuje, še vedno pa je za 24,1 odstotne točke nižje od dolgoletnega povprečja.
Tokrat so na zvišanje kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni vplivali vsi kazalniki: kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 3,1 odstotne točke), v
predelovalnih dejavnostih (za 2,3 odstotne točke), med potrošniki (za 1,7 odstotne točke), v trgovini na drobno (za 0,9 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,6 odstotne
točke).
Močan upad gospodarske klime na letni ravni
Glede na junij 2019 je bil kazalnik gospodarske klime v juniju 2020 za 29,3 odstotne točke nižji.
Znižanje vrednosti tega kazalnika na letni ravni je bilo posledica znižanja vseh petih kazalnikov zaupanja: v storitvenih dejavnostih (za 14,3 odstotne točke), v predelovalnih
dejavnostih (za 6,7 odstotne točke), med potrošniki (za 5,9 odstotne točke), v gradbeništvu (za 1,3 odstotne točke) in v trgovini na drobno (za 1,1 odstotne točke).
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Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–junij 2020

Vir: SURS

Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, junij 2020
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Vir: SURS

METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
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Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.
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Poslovne tendence, Slovenija, junij 2020

Izboljšanje kazalnikov zaupanja v vseh gospodarskih panogah
Junija 2020 so se izboljšali kazalniki zaupanja v vseh gospodarskih panogah.
24.6.2020 | končni podatki

DELI OBJAVO:

Barbara Čertanec, Branka Savičić Krstevski
Povpraševanje po podatkih

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih višji
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila junija 2020 za 5 odstotnih točk višja kot maja 2020. Glede na junij 2019 je bila nižja za 17 odstotnih točk. Za
21 odstotnih točk pa je bila nižja od dolgoletnega povprečja.
Vsi kazalniki stanj in pričakovanj so se na mesečni ravni izboljšali, razen dveh. Izjemi sta bila kazalnik končnih izdelkov, ki se je poslabšal (za 8 odstotnih točk), in kazalnik
pričakovane cene, ki je ohranil vrednost iz prejšnjega meseca. Najbolj sta se izboljšala kazalnika proizvodnja in pričakovan izvoz (za 23 oziroma 20 odstotnih točk).
Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno višji
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila junija 2020 glede na maj 2020 za 18 odstotnih točk višja, glede na junij 2019 pa za 21 odstotnih točk nižja in 17
odstotnih točk pod dolgoletnim povprečjem.
Kazalniki stanj in pričakovanj so se izboljšali, razen kazalnikov prodajne cene, prodaja in pričakovano zaposlovanje. Najbolj se je izboljšal kazalnik pričakovana prodaja, ki
je tudi najbolj vplival na zvišanje kazalnika zaupanja.
Kazalnik zaupanja v gradbeništvu višji
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila junija 2020 za 12 odstotnih točk višja kot maja 2020, glede na junij 2019 pa je bila za 25 odstotnih točk nižja, hkrati pa je
bila za 2 odstotni točki nižja od dolgoletnega povprečja.
Vsi kazalniki stanj in pričakovanj so se na mesečni ravni izboljšali. Najizraziteje sta se izboljšala kazalnika poslovno stanje in pričakovana naročila (za 31 oziroma 17
odstotnih točk).
Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih višji
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila junija 2020 za 10 odstotnih točk višja kot maja 2020, hkrati pa za 48 odstotnih točk nižja kot v juniju 2019 ter
za 39 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja.
Kazalniki stanj (povpraševanje, zaposlovanje in poslovni položaj) so se znižali in dosegli nove najnižje vrednosti v celotnem opazovanem obdobju. Kazalniki pričakovanj pa
so se drugi mesec zapored izboljšali, med temi najizraziteje kazalnik pričakovano povpraševanje, ki je tudi najbolj vplival na zvišanje kazalnika zaupanja.
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Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, junij 2020

Vir: SURS

Priponke
Poslovne tendence, Slovenija, junij 2020 484 kB

METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.
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Uporaba georadarja za določanje
geoloških struktur plitvo pod
površjem
24.06.2020 | 10:29

TEKST // dr. Marjana Zajc, Geološki zavod Slovenije,
marjana.zajc@geo-zs.si
Kaj je georadar in kako deluje
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V zadnjem času se metoda georadarja precej hitro razvija, njena
uporaba pa se širi na razna področja, od arheologije, gradbeništva,
rudarstva do kmetijstva. Vedno več se georadar uporablja pri
geoloških raziskavah zemeljskega podpovršja, saj lahko zaradi
svoje lahke in mobilne opreme ter hitrega načina zajemanja
podatkov predstavlja ugodnejšo alternativo nekaterim drugim
geoloških raziskavam. Gre namreč za geofizikalno metodo, s
katero lahko na neinvaziven način pridobimo zvezne podatke o
prisotnosti geoloških struktur, kot so prelomi, kraški pojavi, meje
med različnimi kamninami in sedimenti, gladina podzemne vode,
razpoke in druge diskontinuitete. Ker pri georadarskih meritvah
fizično ne posegamo v okolje, je njihova uporaba primerna tudi na
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zaščitenih območjih. Georadar deluje na principu
elektromagnetnega valovanja (slika 1). Oblika in konfiguracija
opreme se lahko od proizvajalca do proizvajalca precej razlikujeta,
vsak sistem pa je sestavljen iz oddajne in sprejemne antene,
kontrolne enote ter zaslona za prikaz meritev. Pri meritvah antene
položimo na tla in jih zvezno premikamo po terenu, najpogosteje
jih pred sabo potiskamo na vozičku ali pa jih na vrvi ali palici
vlečemo za sabo. Pri tem moramo paziti, da je zagotovljen dober
stik med anteno in tlemi, da ne prihaja do izgube signala.
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Slika 1: a – Prikaz georadarskega sistema in
odboja signala v eni točki; b – georadarski profil, ki
se izrisuje med snemanjem (po Neal, 2004), c –
različne konfiguracije georadarja.
Oddajna antena oddaja kratke elektromagnetne signale v tla, pod
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površjem pa na mejah med materiali z različnimi
elektromagnetnimi lastnostmi prihaja do odboja teh signalov nazaj
do površja, kjer jih zazna sprejemna antena. Pri tem se beleži t.i.
dvojni čas potovanja signala, ki preteče med njegovo oddajo v tla
ter vrnitvijo nazaj do sprejemne antene. Istočasno se nam na
zaslonu izrisuje radargram oz. georadarski profil. Vertikalna skala
je tako časovna in se meri v nanosekundah.
Pri postopkih obdelave profilov moramo zato pretvoriti časovno
skalo v globinsko, pri čemer potrebujemo podatek bodisi o hitrosti
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potovanja signala, bodisi o dielektričnosti materiala, ali pa za
globinsko umerjanje georadarskih meritev uporabimo podatke iz
vrtin in izdankov. Obdelavo profilov in prostorski prikaz rezultatov
izvedemo s posebno programsko opremo, ki omogoča
horizontalne in vertikalne prereze trodimenzionalnih modelov
podpovršja, kar omogoča celostno analizo preiskovanega
območja.
Kdaj so georadarske meritve smiselne
Globinski doseg georadarja je odvisen predvsem od frekvence
antene, ki jo pri meritvah uporabimo (tabela 1). Na globinski doseg
imajo pomemben vpliv tudi številni drugi dejavniki, ki jih moramo
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upoštevati še pred izbiro frekvence antene, saj lahko ti odločajo
celo o sami smiselnosti izvajanja meritev. Tu gre predvsem za
prisotnost vode in glinene frakcije v tleh, saj vlaga in glina
povzročata dušenje signala in lahko s tem precej omejita globinski
doseg. Poznavanje stanja okolja in izvajanje meritev v ugodnih
terenskih razmerah sta zato lahko ključnega pomena pri
uspešnosti georadarske metode. Najboljše rezultate lahko torej
pričakujemo v sušnih obdobjih in pri slabše prevodnih materialih,
kjer na površju ni prisotna glinena frakcija. Georadar je lahko pod
temi pogoji koristen pri iskanju meje med kamnino in sedimenti
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(pretrte cone, debelina preperine, zasute jame), kamnino in
zrakom (kraške jame in kanali, tuneli, jaški), znotraj istih ali med
različnimi kamninami (litologija, plastnatost, razpoke) ter med
različnimi sedimenti (talni horizonti, plazovi), pod pogojem, da
vrhnja plast ni glinena (slika 2). Zaradi občutljivosti na prisotnost
vode v tleh pa lahko po drugi strani z georadarjem določujemo tudi
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globino do podzemne vode.
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Slika 2: Meja med karbonatnim gruščem (G) in
muljasto peščenim sedimentom spodaj (MP) – meja
fosilnega plazu Selo, kot je bila videna v brežini
cestnega vseka med gradnjo hitre ceste H4 (zgoraj)
ter na georadarskem profilu, posnetem v bližini
(spodaj) (po Verbovšek et al., 2017).
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Kakšno opremo uporabiti
Zaradi svoje vsestranskosti, visoke učinkovitosti in nedestruktivne
narave se uporaba metode georadarja za potrebe raziskovanja
podpovršja hitro širi, vendar pa je za njeno najboljšo izkoriščenost
in aplikativnost potrebno uporabljati antene primernih frekvenc.
Nižjo frekvenco antene kot uporabimo, večji globinski doseg nam
omogoča, vendar pa se z nižanjem frekvence slabša tudi ločljivost
rezultatov, zato je pri georadarskih meritvah vedno potrebno
sklepati kompromis med želenim globinskim dosegom in
ločljivostjo. Kadar želimo doseči čim večji globinski doseg, kot na
primer pri strukturnogeoloških raziskavah (slika 3), vendar ne
potrebujemo podatkov o prisotnosti manjših anomalij, uporabimo
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anteno s čim nižjo frekvenco. Tako lahko namreč pridobimo
podatke o prisotnosti in prostorski orientaciji različnih tipov
diskontinuitet, ki med drugim vplivajo na oblikovanje in stabilnost
površja, pogojujejo hidrogeološko dinamiko vodonosnikov,
omejujejo zaloge eksploatacijskega materiala v kamnolomih ter
podajo informacije o prostorski razsežnosti posameznih
stratigrafskih členov in podzemnih kraških pojavov.
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Slika 3: Georadarska profila, posneta pri raziskavah
Socerbskega nariva v kamnolomu Črnotiče.
Kontakt predstavlja mejo med apnencem zgoraj in
flišem spodaj. Globina do kontakta sovpada s
podatkom iz vrtine (a). Možno je bilo določiti tudi
prisotnost kraške jame, vidne v steni, ter plastnatost
apnenca (b) (po Zajc et al., 2015).
Obratno pa v primeru, ko nas zanima raziskovanje pojavov
manjših dimenzij plitveje pod površjem, kot na primer pri iskanju
vodovodnih cevi, zakopanih min ali pregledu stanja cestne
strukture, uporabimo visokofrekvenčne antene. Pogosto daje
najboljše rezultate kombinacija meritev z visokimi in nizkimi
frekvencami, sploh v primeru, ko v prostoru sledimo določenim
diskontinuitetam, ki se iz podpovršja dvigajo do površja (slika 4).
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Slika 4: Georadarski profil, posnet v kamnolomu
Črnotiče z dvema antenama. Slaba ločljivost
podatkov pri nizkofrekvenčni anteni (a) onemogoča
pravilno interpretacijo rezultatov, medtem ko
rezultat visokofrekvenčne antene (b) kaže na
prisotnost kontakta med apnencem zgoraj in flišem
spodaj na istem mestu, kot se kaže na površju,
poleg tega pa nad njim lahko vidimo tudi
diskontinuiteto znotraj apnenca (črna linija) (po Zajc
et al., 2018).
Povzetek
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Georadarska metoda je zaradi svojega principa delovanja in
mobilne zasnovanosti izredno vsestranska geofizikalna metoda. Z
njo ne posegamo v okolje in po meritvah za sabo na terenu ne
pustimo nobene sledi, kar je še predvsem pomembno v smislu
varstva narave, saj so tako omogočene raziskave tudi na
zaščitenih in težje dostopnih območjih. Georadarski rezultati so
zvezni in nam omogočajo, da posamezne že obstoječe točkovne
podatke iz vrtin in izdankov povežemo v 3D modele in natančneje
preučimo njihov potek in orientiranost v prostoru. Globinski doseg
in ločljivost rezultatov sta v veliki meri odvisna od naravnih
pogojev, t.j. od lastnosti materiala ter od količine prisotnosti vode in
glinene frakcije. Za zagotovitev rezultatov čim boljše kakovosti je
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zato pred začetkom georadarskih raziskav potrebno preučiti
območje meritev in na podlagi želenih rezultatov izbrati primeren
tip opreme in meritve izvesti v najbolj ugodnih terenskih razmerah.

VIRI
∆ GSSI, 2020. Antennas. http://www.geophysical.
com/antennas.htm (Pridobljeno 14.6.2020)
∆ Neal, A. 2004. Ground-penetrating radar and its
use in sedimentology: principles, problems and
progress. Earth-Science Reviews, 66, 3-4: 261330.
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Ifo: Razpoloženje v nemškem gospodarstvu občutno
boljše
24.06.2020 10:49

München, 24. junija (STA) - Razpoloženje v nemškem gospodarstvu se je junija občutno
izboljšalo. Kazalnik gospodarske klime, ki ga izračunava münchenski inštitut za
gospodarske raziskave Ifo, se je povzpel na 86,2 točke, kar je 6,5 točke več kot maja. To
je največje izboljšanje kazalnika v zgodovini izračunavanja.
Kot so izračunali v inštitutu Ifo, se je junija izboljšala tako ocena nemških podjetij glede
njihovega trenutnega stanja, in sicer z 78,9 na 81,3 točke, kot tudi pričakovanja za prihodnje
šestmesečno obdobje, in sicer z 80,5 na 91,4 točke. "Nemško gospodarstvo vidi luč na koncu
predora," so navedli v Ifu.
V proizvodnji se je kazalnik znova občutno povečal, kar je pripisati izboljšanju pričakovanj
industrije. Velika večina podjetij medtem trenutne razmere še vedno ocenjuje kot precej slabe.
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V storitvenem sektorju kazalnik nadaljuje strmo rast, prav tako na račun izboljšanja
pričakovanj, čeprav se je izboljšala tudi ocena trenutnega stanja podjetij.
Tudi v trgovini se je kazalnik junija okrepil, zvišala sta se tako ocena trenutnih razmer kot
pričakovanje za naprej. Kljub temu pa veliko podjetij pričakuje počasno rast. Trenutno je sicer
razpoloženje v trgovini na drobno manj pesimistično kot v veleprodaji.
V gradbeništvu so manj pesimistična pričakovanja znova okrepila kazalnik razpoloženja.
Gradbena podjetja so trenutne razmere v primerjavi z mesecem prej sicer ocenila kot nekoliko
boljše.
Ifo raziskavo o razpoloženju v gospodarstvu vsak mesec opravi med približno 9000 podjetji.
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Ključna točka zasedanja okoljskih
ministrov zeleno okrevanje po pandemiji
Datum: 24. 6. 2020

Besedilo: Polona Bahun

Včeraj je preko videokonference potekalo neformalno zasedanje Sveta EU za okolje.

Ministri, med njimi tudi mag. Andrej Vizjak, so
razpravljali o zelenem okrevanju po pandemiji
koronavirusa, pri čemer je bil poudarek na vlogi
Evropskega zelenega dogovora in njegovih
predvidenih ukrepov pri obnovi evropskega
gospodarstva in izgradnji bolj odporne družbe.
Razprava je bila osredotočena na vlogo ukrepov
iz Akcijskega načrta EU za krožno
gospodarstvo in nedavno predstavljene
Strategije EU za biotsko raznovrstnost ter na
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uresničevanje podnebnih ciljev EU, predvsem v
povezavi s predlogom Evropskega podnebnega
zakona, v kontekstu obnove gospodarstva.
Evropska komisija je v zelenem dogovoru že predlagala okvir in korake, kako naj bi EU na pravičen način dosegla
preobrazbo v konkurenčno in z viri ekonomično gospodarstvo, ki v letu 2050 ne bo ustvarjalo nobenih neto emisij
toplogrednih plinov. Glede na spremenjene okoliščine po pandemiji pa bo treba vse napore usmeriti v okrevanje
evropskega gospodarstva, pri čemer bo v središče postavljena zelena in digitalna prenova.
Evropski zeleni dogovor s predlogom Evropskega podnebnega zakona, Akcijskim načrtom za krožno gospodarstvo in
Strategijo za biotsko raznovrstnost lahko z ustvarjanjem delovnih mest, pospeševanjem zelenega prehoda in
modernizacijo evropske industrije zagotovi ponovno rast evropskega gospodarstva in tako predstavlja temelje obnove
za bolj trajnostno in odporno Evropo.
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Hkrati je pandemija pokazala, kako pomembno je zagotavljati samozadostnost na nekaterih področjih. Prav tako bo v
nadaljevanju razprav treba iskati sinergije med ambicioznimi podnebnimi cilji ter cilji na področju biotske
raznovrstnosti. S tem v zvezi Slovenija z enim od najvišjih deležev ozemlja z zavarovanimi območji v EU pričakuje
ustrezno obravnavo ter ovrednotenje njenega prispevka k skupnemu cilju EU tudi pri določanju ostalih ciljev na ravni
EU.
Ministri so tako iskali odgovore na številna vprašanja, ki so se pojavila v času epidemije. Med drugim, kako lahko
ukrepi nedavno predstavljenih pobud zelenega sporazuma, kot sta akcijski načrt za krožno gospodarstvo in strategija
biotske raznovrstnosti, najbolj učinkovito prispevajo k okrevanju po pandemiji in prispevajo k večji odpornosti ter
ustvarjanju bolj trajnostne Evrope. Posvetili so se tudi vprašanju, kako lahko izvajanje načrta za oživitev gospodarstva
zagotavlja stabilno in v prihodnost usmerjeno naložbeno okolje, ki ustvarja zeleno rast in delovna mesta, kar bo EU
vodilo po pravi poti k cilju doseganja podnebne nevtralnosti Evrope do leta 2050.
Izgradnjo trdne in prožne Evrope bo omogočilo izvajanje Načrta za oživitev gospodarstva skupaj z Evropskim
zelenim dogovorom
Slovenski minister mag. Andrej Vizjak je poudaril pomembnost Akcijskega načrta za krožno gospodarstvo. Po
njegovem mnenju je kriza pokazala, kako pomembno je biti samozadosten, zlasti pri ravnanju z odpadki. Zato bi
morali uporabiti akcijski načrt za pospeševanje trga z visokokakovostnimi sekundarnimi surovinami.
Izpostavil je tudi, da bo obravnava podnebnih sprememb igrala pomembno vlogo pri obnovi gospodarstva v skladu s
ciljem podnebne nevtralnosti leta 2050. V zvezi s tem je Evropski podnebni zakon pomemben korak pri zagotavljanju
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predvidljivega okolja za naložbe. Komisija v samem Načrtu za oživitev gospodarstva najprej poudarja ustvarjanje
trajnostnih delovnih mest v gradbeništvu, obnovi in drugih delovno intenzivnih industrijah. Okrevanje gospodarstva
mora temeljiti na Evropskem zelenem načrtu. Osredotočati se moramo na nizkoogljične naložbe, krožno gospodarstvo
in digitalizacijo, je še dodal.
Poudaril je, da Slovenija pozdravlja dodatna finančna sredstva iz paketa za oživitev gospodarstva, zlasti iz Sklada za
pravičen prehod. To se mu zdi še posebej pomembno pri iskanju kompromisa za posodobljene podnebne cilje do leta
2030. Prepričan je, da nam bo izvajanje Načrta za oživitev gospodarstva skupaj z Evropskim zelenim dogovorom
omogočilo izgradnjo trdne in prožne Evrope, ki bo bolje opremljena za izzive, ki so pred nami.
Evropski ministri so ob koncu razprave izpostavili kar nekaj točk. Med njimi povezavo med pobudami v evropskem
zelenem dogovoru in potrebo po njihovem skladnem reševanju, potrebo po ustreznih sredstvih za zeleni prehod v
okviru načrta za oživitev gospodarstva in večletnega finančnega okvira ter pomen cilja podnebno nevtralne Evrope do
leta 2050 za zagotavljanje stabilnega naložbenega okolja, ki podpira cilje zelenega dogovora, kot so čista energija,
obnova stavb, inovacije in prilagajanje. V zvezi s tem je več ministrov poudarilo potrebo po uporabi načela "ne
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škoduj", nekateri pa potrebo po upoštevanju nacionalnih ali lokalnih posebnosti. Izpostavili pa so med drugim tudi
pomembnost strategije biotske raznovrstnosti za trajnostno okrevanje ter vlogo ohranjanja narave in obnavljanja
ekosistemov pri odpornosti stavb in preprečevanju prihodnjih pandemij.
Na zasedanju je naslednje nemško predsedstvo Svetu EU predstavilo še svoje prioritete predsedovanja na področju
okolja in podnebja, ki bodo hkrati prispevale tudi k zelenemu okrevanju. Nemčija je za presečno temo predsedovanja
izbrala digitalizacijo, na okoljskem področju pa bodo ključne prioritete podnebne spremembe, digitalizacija, krožno
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gospodarstvo in biotska raznovrstnost.
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Gospodarsko razpoloženje drugi mesec zapored navzgor
24.06.2020 11:19

Ljubljana, 24. junija (STA) - Gospodarsko razpoloženje v Sloveniji se je junija izboljšalo
drugi mesec zapored. Kazalnik je bil z -24,0 odstotne točke za 8,7 odstotne točke višji
kot maja. Je bil pa še za 29,3 odstotne točke nižji kot junija lani in za 24,1 odstotne
točke nižji od dolgoletnega povprečja.
Kot je danes objavil državni statistični urad, so na zvišanje kazalnika gospodarske klime na
mesečni ravni vplivali vsi kazalniki: kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 3,1
odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 2,3 odstotne točke), med potrošniki (za 1,7
odstotne točke), v trgovini na drobno (za 0,9 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,6
odstotne točke).
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Zaupanje pa je še precej slabše kot pred letom dni. Znižanje kazalnika na letni ravni je bilo
posledica znižanja vseh petih kazalnikov zaupanja, in sicer v storitvenih dejavnostih (za 14,3
odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 6,7 odstotne točke), med potrošniki (za 5,9
odstotne točke), v gradbeništvu (za 1,3 odstotne točke) in v trgovini na drobno (za 1,1
odstotne točke).
V predelovalnih dejavnostih je bil kazalnik zaupanja junija za pet odstotnih točk višji kot maja,
za 17 odstotnih točk nižji kot junija lani in za 21 odstotnih točk nižji od dolgoletnega povprečja.
Na mesečni ravni so se izboljšali vsi kazalniki stanj in pričakovanj razen dveh. Izjemi sta bila
kazalnik končnih izdelkov, ki se je poslabšal, in kazalnik pričakovane cene, ki je ohranil
vrednost iz prejšnjega meseca. Najbolj sta se izboljšala kazalnika proizvodnja in pričakovan
izvoz.
V trgovini na drobno je bil kazalnik za 18 odstotnih točk višji kot maja, za 21 odstotnih točk nižji
kot junija lani in 17 odstotnih točk pod dolgoletnim povprečjem. Kazalniki stanj in pričakovanj
so se izboljšali, razen kazalnikov prodajne cene, prodaja in pričakovano zaposlovanje. Najbolj
se je izboljšal kazalnik pričakovana prodaja, ki je tudi najbolj vplival na zvišanje kazalnika
zaupanja.
V gradbeništvu je kazalnik na mesečni ravni pridobil 12 odstotnih točk, na letni je bil nižji za 25
odstotnih točk, za dolgoletnim povprečjem pa je zaostajal dve odstotni točki. Vsi kazalniki stanj
in pričakovanj so se na mesečni ravni izboljšali, najbolj kazalnika poslovno stanje in
pričakovana naročila.
V storitvenih dejavnostih pa je bil kazalnik zaupanja za 10 odstotnih točk višji kot maja, za 48
odstotnih točk nižji kot junija lani ter za 39 odstotnih točk nižji od dolgoletnega povprečja.
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Kazalniki stanj (povpraševanje, zaposlovanje in poslovni položaj) so se znižali in dosegli nove
najnižje vrednosti v celotnem opazovanem obdobju. Kazalniki pričakovanj pa so se drugi
mesec zapored izboljšali, med temi najizraziteje kazalnik pričakovano povpraševanje, ki je tudi
najbolj vplival na zvišanje kazalnika zaupanja.
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Münchenski inštitut za gospodarske raziskave Ifo: Razpoloženje v
nemškem gospodarstvu občutno boljše
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sreda, 24 junij 2020 11:12

Napisal V. D.

Comments:0 Komentarjev

Sedež nemškkega avtomobilskega giganta v Münchenu Foto: Diego Delso/Wikipedia

Razpoloženje v nemškem gospodarstvu se je junija občutno izboljšalo. Kazalnik
gospodarske klime, ki ga izračunava münchenski inštitut za gospodarske raziskave Ifo, se je
povzpel na 86,2 točke, kar je 6,5 točke več kot maja. To je največje izboljšanje kazalnika v
zgodovini izračunavanja.
Kot so izračunali v inštitutu Ifo, se je junija izboljšala tako ocena nemških podjetij glede njihovega
trenutnega stanja, in sicer z 78,9 na 81,3 točke, kot tudi pričakovanja za prihodnje šestmesečno
obdobje, in sicer z 80,5 na 91,4 točke. "Nemško gospodarstvo vidi luč na koncu predora," so navedli
v Ifu.
V proizvodnji se je kazalnik znova občutno povečal, kar je pripisati izboljšanju pričakovanj industrije.
Velika večina podjetij medtem trenutne razmere še vedno ocenjuje kot precej slabe.
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V storitvenem sektorju kazalnik nadaljuje strmo rast, prav tako na račun izboljšanja pričakovanj,
čeprav se je izboljšala tudi ocena trenutnega stanja podjetij.
Tudi v trgovini se je kazalnik junija okrepil, zvišala sta se tako ocena trenutnih razmer kot
pričakovanje za naprej. Kljub temu pa veliko podjetij pričakuje počasno rast. Trenutno je sicer
razpoloženje v trgovini na drobno manj pesimistično kot v veleprodaji.
V gradbeništvu so manj pesimistična pričakovanja znova okrepila kazalnik razpoloženja. Gradbena
podjetja so trenutne razmere v primerjavi z mesecem prej sicer ocenila kot nekoliko boljše.
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Ifo raziskavo o razpoloženju v gospodarstvu vsak mesec opravi med približno 9000 podjetji.
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Podnebno ogledalo 2020: Še vedno nam največ
preglavic povzroča promet
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24 junija, 2020

Andreja Šalamun

Čeprav letošnje Podnebno ogledalo kaže, da bo Slovenija cilje na področju emisij iz virov, ki niso
vključeni v evropsko shemo trgovanja z emisijami (neETS) za leto 2020 dosegla, pa avtorji poročila
opozarjajo, da je letos k rasti emisij toplogrednih plinov (TGP) največ prispeval promet. Odgovorni
se strinjajo, da bo treba okrepiti izvajanje ukrepov na ravni države, sodelovati pa bodo morale tudi
občine, podjetja, organizacije in prebivalci. »Glede izvajanja ukrepov bo kritično obdobje do leta
2030. Če bomo uspešni, bodo podnebne spremembe še obvladljive,« meni mag. Stane Merše, vodja
Centra za energetsko učinkovitost na Institutu Jožef Stefan (IJS). Meni, da je treba okrepiti
spodbude za industrijo in promet.

»Podnebno ogledalo 2020 kaže, da smo na poti k doseganju cilja zmanjšanja emisij, a kaže tudi na to, kje
so potrebne okrepitve ukrepov,« pravi Tanja Bolte z Ministrstva za okolje in prostor (MOP), ki je sicer z
napredkom, vidnim iz dokumenta, zadovoljna. Opozarja pa, da je zdajšnji trenutek odločilen za okrepitev
aktivnosti, ki jih izvaja država, ter da bo morala država vse več podpore nameniti tudi ukrepom, ki jih
načrtujejo in izvajajo občine (prenova stavb, trajnostna mobilnost, ravnanje z odpadki, izkoriščanje
obnovljivih virov energije, ozaveščanje …). »S tem bomo dosegali ne samo okoljske učinke, ampak tudi
družbene – z bolj skladnim regionalnim razvojem,« je prepričana.
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Poročilo pomaga ločiti zrnje od plev
Poročilo o napredku Slovenije pri zmanjševanju TGP (Podnebno ogledalo 2020) so tudi letos, kot že dve
leti prej, skupaj s partnerji pripravili na Centru za energetsko učinkovitost na IJS, in sicer v okviru projekta
LIFE Podnebna pot 2050. Dokument je namenjen spremljanju izvajanja ukrepov za zmanjševanje emisij
TGP v Sloveniji, kar naj bi odgovornim pomagalo ugotoviti, kateri ukrepi so učinkoviti in katere je treba
še okrepiti. Projekt sofinancirata EU iz programa LIFE ter MOP iz Sklada za podnebne spremembe.
Avtorji poročila ugotavljajo, da je letos k rasti TGP največ prispeval promet, ki je tudi edini sektor, v
katerem so se emisije v obdobju 2005−2018 povečale, in sicer za 32 odstotkov, emisije TGP na področju
stavb pa so se v letih 2017 in 2018 znatno zmanjšale, in sicer za 9,9 odstotka oz. 10 odstotkov v primerjavi
z letom prej. Iz Podnebnega ogledala lahko sklepamo, da bo Slovenija cilje na področju emisij neETS (to
so emisije iz virov, ki niso vključeni v evropsko shemo za trgovanje z emisijami) v letošnjem letu dosegla.
Ugotovitve pa kažejo tudi, da bo treba za obvladovanje vplivov na podnebje in prehod v podnebno
nevtralnost okrepiti izvajanje ukrepov v državi, ter da bo treba zagotoviti stalnost izvajanja ukrepov, kot so
trajnostna mobilnost, energetske prenove stavb, obnovljivi viri energije.

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

Kritično obdobje do leta 2030
Podnebno ogledalo omogoča spremljanje učinkov, ki jih imajo obstoječi ukrepi, iz njega pa lahko
sklepamo tudi, na kaj je treba biti pozoren v prihodnje, ugotavlja Stane Merše. Prepričan je, da bo glede
izvajanja ukrepov kritično obdobje do leta 2030. »Če bomo uspešni, bodo podnebne spremembe še
obvladljive,« pravi. Meni, da moramo kot temelj ohraniti uspešne že uveljavljene ukrepe – kot so na
primer spodbujanje energetske prenove stavb, izkoriščanje obnovljivih virov energije in trajnostna
mobilnost. Poudari pa, da moramo čim prej začeti izvajati ukrepe iz Celovitega nacionalnega podnebno
energetskega načrta (NEPN); zlasti je treba okrepiti spodbude za industrijo in promet.
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Podnebno ogledalo 2020

Cilj bomo najverjetneje dosegli
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Slovenija ima za blaženje podnebnih sprememb obvezujoč cilj za leto 2020 – emisije iz virov, ki niso
vključeni v evropsko shemo za trgovanje z emisijami, se v obdobju 2005−2020 ne smejo povečati za več
kot štiri odstotke, kar naj bi (glede na podatke za leto 2018) predvidoma dosegli. Emisije TGP iz virov v
okviru tega cilja so bile v letu 2018 za 10,6 odstotka nižje od cilja za leto 2020. Vendar pa so se v obdobju
2005−2018 emisije zmanjšale le za 5,9 odstotka, v zadnjem opazovanem letu pa so se celo povečale, in
sicer za 2 odstotka. Največji delež v teh emisijah (tistih, za katere ima Slovenija zastavljene nacionalne
cilje) ima promet (53 odstotkov), ki je k rasti prispeval največ, sledi kmetijstvo s 15 odstotki, široka raba z
12 odstotki in industrija z 11 odstotki.
Kot ugotavljajo avtorji poročila, smo lahko zadovoljni »pri izvajanju naslednjih ukrepov, ki so pomembno
prispevali k zmanjševanju emisij TGP v zadnjem obdobju: energetska prenova stavb v gospodinjstvih in
javnih stavb v občinah, ločeno zbiranje odpadkov in posledično zmanjšanje količine odloženih
biorazgradljivih odpadkov«. Pomembno pa se jim zdi tudi to, da se je znatno povečal učinek spodbud za
energetsko prenovo stavb v javnem sektorju, saj je bilo za 100 evrov naložb v energetsko prenovo javnih
stavb potrebnih 38 evrov nepovratnih sredstev, kar je za 26 evrov manj kot v letu 2015, k čemur so največ
prispevale občine.
Pravijo, da je bil dolga leta zapostavljen sektor industrije. Napredek je industrija dosegla, ko je leta 2018
Eko sklad prvič zagotovil nepovratna sredstva tudi zanjo. »Izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije
(URE) in izrabe obnovljivih virov energije (OVE) v industriji bo treba zelo okrepiti in opredeliti jasne cilje
zmanjšanja emisij,« pravijo avtorji poročila.

Premalo železniških projektov in spodbujanja javnega prometa
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Največje vrzeli so pri izvajanju ukrepov na področju prometa, zlasti izgradnje železniške infrastrukture ter
spodbujanja javnega prometa. V tem sektorju so se v letu 2018 poslabšali praktično vsi kazalci: specifične
emisije novih vozil, število potniških kilometrov v javnem potniškem prevozu (JPP) in delež železniškega
prometa v tovornem prometu. Vendar pa je opazen napredek pri projektih trajnostne mobilnosti, ki jih
pripravljajo občine za financiranje v okviru spodbud sedanje finančne perspektive.
Vprašanje zmanjševanja emisij iz prometa bo treba nasloviti drugače kot doslej, meni Gregor Pretnar iz
projektantske družbe PNZ, ki je sodelovala pri pripravi Podnebnega ogledala. »Sedanja prometna strategija
je emisije obravnavala na osnovi ukrepov, ki so bili potrebni za doseganje ciljev, na primer mobilnosti
prebivalstva in oskrbe gospodarstva. Po novem bo morala določiti ukrepe, ki bodo vodili k zastavljenim
ciljem na področju emisij in hkrati k prometnim ciljem. Pričakovati je, da bodo ti ukrepi finančno,
okoljsko in družbeno precej zahtevnejši kot sedanji in da bo zanje treba poiskati širše soglasje,« pravi
Pretnar.

Pri prenovi stavb občine zelo aktivne, država manj
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So se pa v letih 2017 in 2018 znatno zmanjšale emisije TGP na področju stavb, in sicer za 9,9 odstotka oz.
za 10 odstotkov v primerjavi z letom prej. Eko sklad je, da bi povečal zanimanje gospodinjstev za
izvajanje ukrepov, v zadnjem obdobju še nekoliko razširil nabor pozivov, spremenile pa so se tudi višine
nekaterih spodbud. Avtorji poročila ugotavljajo, da so pri prenovi javnih stavb še vedno zelo aktivne
občine, medtem ko država pri prenovi svojih objektov ciljev ne dosega. Namesto tri odstotke površin jih na
leto prenovi le približno 1,2 odstotka.

Več pozornosti zmanjševanju emisij metana
Kmetijstvo je s 15,6 odstotka drugo med sektorji po deležu emisij TGP, za katere ima Slovenija zastavljene
nacionalne cilje. »V to so vštete emisije metana in didušikovega oksida, neposredno iz kmetijske
pridelave. Nadaljnja 2,2 odstotka znašajo še emisije kmetijske in gozdarske mehanizacije, ki se upoštevajo
pri emisijah široke rabe,« navajajo avtorji poročila. Dodajo, da je treba pri pripravi ukrepov v finančni
perspektivi 2021-2027 več pozornosti nameniti zmanjševanju emisij metana ter ohraniti in nadgraditi
ukrepe za izboljšanje učinkovitosti kroženja dušika v kmetijstvu.

Manjše emisije iz odpadkov
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Emisije TGP sicer iz odpadkov po deležu sicer niso velike (predstavljajo štiri odstotke), a so se v obdobju
2005−2018 zmanjšale za 40,4 odstotka, v letu 2018 pa za 7,4 odstotka. Kot je razvidno iz poročila, so bili
glavni ukrepi pri odlaganju trdnih odpadkov ločeno zbiranje odpadkov in predvsem izgradnja sistemov za
mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem, na področju ravnanja z
odpadnimi vodami pa povečevanje deleža naprednejših sistemov čiščenja odpadnih voda.
Emisije TGP v industriji in gradbeništvu so se obdobju 2005−2018 zmanjšale za 22,5 odstotka, vendar pa
se v zadnjih petih letih povečujejo in se vse bolj oddaljujejo od zastavljenega indikativnega sektorskega
cilja. »Izvajanje ukrepov URE in izrabe OVE v industriji bo treba zelo okrepiti in opredeliti jasne cilje
zmanjšanja emisij, kot je načrtovano v NEPN,« poudarjajo avtorji poročila in dodajo, da so temu
namenjena sredstva Eko sklada in evropska sredstva iz kohezijskega sklada. Pravijo, da gre za zelo
pomembno področje pri izhodu iz krize.

Ukrepi za blaženje cenejši od škode zaradi ekstremnih pojavov
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Avtorji poročila ugotavljajo, da so ukrepi za blaženje podnebnih sprememb, ki jih izvajajo in načrtujejo
države, cenejši kot škode zaradi ekstremnih pojavov – požarov, poplav, suš, bolezni … Poleg tega
ugotovitve iz pretekle krize kažejo na to, da so zelene finančne spodbude pogosto boljše kot tradicionalne.
Na kratek rok ustvarijo več delovnih mest, na dolgega pa visoke prihodke in prihranke.
Denar za spodbujanje ukrepov za zmanjševanje emisij TGP je v Sloveniji na voljo predvsem v okviru
kohezijske politike iz sredstev Sklada za podnebne spremembe in prispevka za učinkovito rabo energije.
Ocenjujejo, da je samo za ukrepe, ki jih spodbuja Eko sklad, letno potrebnih 5.000 delovnih mest, skupaj s
posrednimi učinki, ki jih imajo ti ukrepi, pa lahko tako na leto zagotovimo 7.800 delovnih mest. Med
ukrepi za hitro okrevanje so zelo pomembni tisti, ki jih izvajajo občine, za pozitivne učinke pa je
izjemnega pomena tudi stalnost spodbud, saj lahko vrzeli v financiranju zelo vplivajo na zaposlenost. »V
preteklem obdobju se je velika vrzel pojavila pred začetkom nove finančne perspektive pri črpanju
kohezijskih sredstev, čemur se bo treba izogniti, še zlasti zato, ker sovpada z ekonomsko krizo,« še
ugotavlja Podnebno ogledalo.
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V GOSPODARSTVU MED NAJMOČNEJŠIMI V REGIJAMI
TUDI OBČINE CELJE, ŽALEC IN ŠENTJUR
24.06.2020
Kako
so
poslovala
podjetja
in
družbe
v
naših
krajih?
(Foto:
Štajerski
val)

Podjetja, družbe in zadruge so oddali letna poročila. Kje so najmočnejša podjetja in družbe ter kje
svojim zaposlenim ponudijo najvišjo povprečno bruto plačo?

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

Podjetniki, družbe in zadruge so letos zaradi nenavadnih okoliščin, ki jih je povzročila
epidemija koronavirusa, letna poročila lahko oddali do maja in ne marca kot sicer. Podatke
o poslovanju v minulem letu so danes predstavili na celjski izpostavi AJPESa. Ugotavljajo,
da je v 31 občinah savinjske regije od 1. do 20. marca, ko je bila negotovost največja,
ugasnilo 81 podjetij samostojnih podjetnikov, od 21. marca do 12. junija pa je bilo izbrisov iz
registra 842.
Kako so poslovale družbe v savinjski regiji?
V savinjski regiji po podatkih AJPESa deluje 6800 družb, skoraj 7000 podjetnikov in 47
zadrug. Največjo gospodarsko moč imajo družbe, ki zaposlujejo 90 odstotkov zaposlenih v
regiji in ustvarijo 92 odstotkov prihodkov. Sicer pa družbe v savinjski regiji zaposlujejo 12
odstotkov zaposlenih v Sloveniji in ustvarijo 9,4 odstotka vseh prihodkov v Sloveniji.
Na AJPESu ugotavljajo, da so dužbe v savinjski regiji lani beležile gospodarsko rast, ki je
bila sicer nekoliko bolj umirjena kot leto prej. Ustvarile so za 6 odstotkov oziroma skoraj tri
milijarde evrov več prihodkov kot leta 2018. Najmočnejše so v regiji družbe s predelovalnimi
dejavnostmi, sledita trgovina in gradbeništvo.
Glede na sedež pa so bile najmočnejše družbe v občini Celje, na drugem mestu je Velenje,
sledi še Žalec. V Celju je registrirana trejina vseh družb regije. Bruto plača zaposlenih v
družbah v celjski občini je v povprečju znašala 1509 evrov, v velenjski občini 1668 evrov, v
žalski pa 1553 evrov.
V savinjski regiji podjetniki najmočnejši v Celju
V Savinjski regiji deluje 13 odstotkov vseh slovenskih podjetnikov, ki zaposlujejo 15
odstotkov vseh zaposlenih v državi. Podjetniki iz savinjske regije so zelo močni na tujem
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trgu, kjer ustvarijo slabih 20 odstotkov prihodkov.
Sicer pa so lani tudi podjetniki beležili gospodarsko rast. Lani so ustvarili 797 milijonov
evrov prihodkov, kar je osem odstotkov več kot leto prej. Največ podjetnikov se je ukvarjalo
z gradbeništvom, predelovalnimi dejavnostmi in trgovino.
Najmočnejša podjetja savinjske regije so v občinah Celje, Šentjur in Žalec. V Celju so
samostojni podjetniki ustvarili za 148 milijonov evrov prihodkov, bruto plača je bila v
povprečju 1081 evrov. V Šentjurju so ustvarili za 77 milijonov evrov prihodkov, povprečna
bruto plača njihovih zaposlenih je znašala 1135 evrov. Žalski podjetniki pa so ustvarili za 65
milijonov evrov prihodkov ter svojim zaposlenim v povprečju namenili 1118 evrov bruto
plače.
V celjski regiji med družbami vzpon gradbeništva
V celjski regiji so najmočnejše družbe, ki delujejo v predelovalni dejavnosti, ki so močno
izvozno usmerjene, lani so ustvarile dve tretjini prodaje na tujem trgu, prav tako zaposlujejo
dve petini vseh zaposlenih v celjski regiji. Takoj za predelovalno dejavnostjo je trgovina,
sicer pa AJPES ugotavlja, da je v ponovnem razcvetu gospodarstvo.

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

Sicer so glede na sedež najbolj močne družbe v celjski regiji v občinah Celje, Žalec in
Zreče. V celjski občini so lani ustvarile 3,2 milijarde evrov prihodkov, v žalski občini 835
milijonov, v zreški občini pa 430 milijonov. Najvišje bruto plače so imeli v povprečju
zaposleni v zreški občini – 1651 evrov, sledi žalska občina s 1553 evri in celjska s 1509
evri.
V celjski regiji desetina vseh podjetnikov v Sloveniji
Podjetniki v celjski regiji se ukvarjajo zlasti s trgovino, predelovalno dejavnostjo in
gradbeništvom. V trgovini so ustvarili za 164 milijonov evrov prihodkov, v predelovalni
dejavnosti 112 milijonov evrov, v gradbeništvu pa 119 milijonov evrov. Povprečne plače so
najvišje v predelovalnih dejavnostih, kjer znašajo 1248 evrov.
Glede na sedež pa so najbolj močni podjetniki iz celjske občine, kjer so ustvarili za 148
milijonov evrov prihodkov, sledita šentjurska občina s 77 milijoni prihodkov in zreška s 65
milijoni evrov prihodkov. Najvišje povprečne bruto plače so prejemali zaposleni pri
podjetnikih v občini Šentjur, v povprečju 1135 evrov, sledi občina Žalec s 1118 evri, pri
celjskih podjetnikih pa so zaposleni povprečno prejeli 1135 evrov plače. (TMG)
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Sklad pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo neprofitnih stanovanj
24. 06. 2020

Naši kraji

Novice

Preglej vse novice

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

Deli vsebino

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper bo na območju Nad Dolinsko v Olmu zgradil nova neprofitna
stanovanja. Naložbo bo v 50-odstotnem deležu sofinanciral Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Za tretji blok, v
katerem bo približno 70 neprofitnih stanovanj, je investitor pred dnevi pridobil gradbeno dovoljenje, dela bi se lahko
začela še letos. Poleg ureditve stanovanjskega objekta je v načrtu tudi gradnja dveh podzemnih garažnih etaž.
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V sklopu celotne prostorske ureditve območja Nad Dolinsko so v načrtu štirje bloki s približno 70 neprofitnimi najemnimi
stanovanji, 90 stanovanji s stroškovno najemnino za mlade družine in mlade ter 30 oskrbovanimi stanovanji. Pred dnevi je
investitor, občinski stanovanjski sklad, na koprski upravni enoti pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo prvega stolpiča z
neprofitnimi stanovanji. Investicija poleg stanovanjskega objekta predvideva tudi gradnjo dveh podzemnih garažnih etaž.
Naložbo je podprla tudi Mestna občina Koper, ki je za ta namen skladu zagotovila komunalno opremljeno zemljišče in ga
oprostila plačila komunalnega prispevka.
Pred kratkim so se začele tudi aktivnosti za izgradnjo preostalih treh blokov na tem območju. Stanovanjski sklad Republike
Slovenije je od koprskega občinskega stanovanjskega sklada odkupil dve gradbeni parceli, na katerih bo zgradil dva stolpiča s
približno 90 stanovanji, ki jih bo upravičencem ponudil po stroškovni najemnini. Prednost bodo imeli mladi in mlade družine.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper pa bo v kratkem z zbiranjem ponudb iskal investitorja za izgradnjo 30
oskrbovanih stanovanj, namenjenih starejšim občankam in občanom.

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

Foto: Tomaž Primožič -FPA
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Umar malenkost ublažil pričakovani padec BDP v letu
2020
24.06.2020 16:31

Ljubljana, 24. junija (STA) - Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je
malenkost ublažil pričakovani padec obsega bruto domačega proizvoda (BDP) v letu
2020. Namesto za 8,1 odstotka, kot je predvideval v začetku maja, v danes objavljeni
poletni napovedi predvideva upad za 7,6 odstotka. Leta 2021 naj bi sledila 4,5odstotna rast.
"Virus bo prisoten še kar nekaj časa," je danes na novinarski konferenci v Ljubljani
povedala direktorica Umarja Maja Bednaš. Do razvoja in množične uporabe cepiva lahko
pričakujemo občasna nihanja v gospodarski aktivnosti in ponovno uvedbo zaščitnih
ukrepov, je dodala.

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

Najgloblji padec pričakuje v drugem četrtletju, ko bi se lahko obseg BDP skrčil za 13 do 15
odstotkov. "Največji padec bodo zabeležile tržne storitve, torej trgovina, gostinstvo,
turizem," je opozorila. Padec dodane vrednosti je sicer pričakovati v številnih dejavnostih,
Bednaševa je omenila tudi predelovalne dejavnosti, prav tako gradbeništvo.
Leta 2021 naj bi sledilo okrevanje gospodarstva, vendar bo to postopno in z različnim
tempom po posameznih dejavnostih. Vendar v večini dejavnosti raven pred izbruhom
epidemije tudi prihodnje leto še ne bo dosežena.
Padec izvoza bo po napovedih Umarja letos 15,9-odstoten, prihodnje leto pa naj bi sledila
9,7-odstotna rast. Uvoz naj bi se letos skrčil za 16,2 odstotka, prihodnje leto pa okrepil za
10,1 odstotka.
Kot je ob tem spomnila Bednaševa, so se gospodarski obeti od sredine marca močno
poslabšali tudi v najpomembnejših trgovinskih partnericah Slovenije. V večini držav se letos
pričakuje recesija zgodovinskih razsežnosti.
Zasebna potrošnja naj bi letos upadla za 6,9 odstotka, prihodnje leto pa se okrepila za štiri
odstotke. Državna potrošnja naj bi letos pridobila tri odstotke in prihodnje leto 0,7 odstotka.
Število registriranih brezposelnih naj bi letos doseglo 94.600, stopnja registrirane
brezposelnosti pa 9,8 odstotka. Prihodnje leto naj bi bilo registriranih brezposelnih 102.700,
stopnja registrirane brezposelnosti pa naj bi dosegla 10,5 odstotka.
Bednaševa je ob tem opozorila, da negotovost in tveganja za še večji upad BDP v tem letu,
povezana z morebitnimi ponovitvami večjih izbruhov epidemije, ostajajo visoka. Ponovna
uvedba strogih ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa bi namreč lahko privedla do
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globljega padca BDP.
"Padec BDP bi se lahko še poglobil za dve do tri odstotne točke, stečaji in višja
brezposelnost pa bi vplivali tudi na počasnejše okrevanje prihodnje leto," je izpostavila. V
primeru skorajšnjega razvoja in razpoložljivosti cepiva ali zdravila oz. uspešne trajnejše
zajezitve širjenja virusa pa obstaja tudi možnost hitrejšega okrevanja aktivnosti od zdaj
predvidene, je dodala.

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

Kot je še dejala Bednaševa, gospodarske razmere v Sloveniji in širše zaznamuje predvsem
velika negotovost. "Epidemiološke razmere se spreminjajo iz dneva v dan. Negotovost je
res ogromna," je dodala.
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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!

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je malenkost ublažil pričakovani padec obsega
bruto domačega proizvoda (BDP) v letu 2020. Namesto za 8,1 odstotka, kot je predvideval v začetku
maja, v danes objavljeni poletni napovedi predvideva upad za 7,6 odstotka. Leta 2021 naj bi sledila 4,5odstotna rast.

Foto: Pixabay.com

LJUBLJANA > "Virus bo prisoten še kar nekaj časa," je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedala
direktorica Umarja Maja Bednaš. Do razvoja in množične uporabe cepiva lahko pričakujemo občasna nihanja v
gospodarski aktivnosti in ponovno uvedbo zaščitnih ukrepov, je dodala.
Najgloblji padec pričakuje v drugem četrtletju, ko bi se lahko obseg BDP skrčil za 13 do 15 odstotkov. "Največji
padec bodo zabeležile tržne storitve, torej trgovina, gostinstvo, turizem," je opozorila. Padec dodane vrednosti
je sicer pričakovati v številnih dejavnostih, Bednaševa je omenila tudi predelovalne dejavnosti, prav tako
gradbeništvo.
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Leta 2021 naj bi sledilo okrevanje, vendar bo to postopno in z različnim tempom po posameznih dejavnostih.
Vendar v večini dejavnosti raven pred izbruhom epidemije tudi prihodnje leto še ne bo dosežena.

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

Bednaševa je ob tem opozorila, da negotovost in tveganja za še večji upad BDP v tem letu, povezana z
morebitnimi ponovitvami večjih izbruhov epidemije, ostajajo visoka. Ponovna uvedba strogih ukrepov za
omejitev širjenja koronavirusa bi namreč lahko privedla do globljega padca BDP. V primeru skorajšnjega razvoja
in razpoložljivosti cepiva ali zdravila oz. uspešne trajnejše zajezitve širjenja virusa pa obstaja tudi možnost
hitrejšega okrevanja aktivnosti od zdaj predvidene.
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