Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 27. 4. 2020
Število objav: 25
Internet: 25
Spremljane teme:
Inženirska ...: 2
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 22
Inženirski dan: 0

Naslov

Prihodnji teden v Parlamentu: Poslanci na izredni seji o drugem protikoronskem paketu
ukrepov (ozadje)

Zaporedna št.
1

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Državni zbor; 26. 4. 2020

Stran v zbirki:
8

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=sej&uid=F8E5E5886D505D4FC12585520042C496 SREDA, 29. 4. 9.00 nadaljevanje izredne seje
DZ, na kateri bodo obravnavali predlog o spremembi gradbenega zakona, predlog o dopolnitvah zakona o pogojih
koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, novele zakonov o vodah, energetskega zakona,
zakona...

Naslov

Pregled - novi koronavirus do 15. ure

Zaporedna št.
2

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 26. 4. 2020

Stran v zbirki:
10

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...urada za delo Ravne na Koroškem, in sicer za 17,9 odstotka. V zadnjem obdobju je največ na novo brezposelnih s
področij gostinstva, poslovnih dejavnosti, gradbeništva, trgovine in drugih dejavnosti. Konec marca je bilo na štirih
koroških uradih za delo registriranih 2586 brezposelnih oseb, kar je 342 oseb oz. za 15,2...

Naslov

Konec marca na Koroškem za 15 odstotkov več brezposelnih kot pred letom dni

Zaporedna št.
3

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 26. 4. 2020

Stran v zbirki:
11

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...urada za delo Ravne na Koroškem, in sicer za 17,9 odstotka. V zadnjem obdobju je največ na novo brezposelnih s
področij gostinstva, poslovnih dejavnosti, gradbeništva, trgovine in drugih dejavnosti. Konec marca je bilo na štirih
koroških uradih za delo registriranih 2586 brezposelnih oseb, kar je 342 oseb oz. za 15,2...

Naslov

Pregled - Slovenija do 15. ure

Zaporedna št.
4

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 26. 4. 2020

Stran v zbirki:
13

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...2586 brezposelnih oseb, kar je 342 oseb več kot marca lani. V zadnjem obdobju je največ na novo brezposelnih s
področij gostinstva, poslovnih dejavnosti, gradbeništva, trgovine in drugih dejavnosti. JESENICE/KRANJ - Jeseniški
župan Blaž Račič je v petek na ministra za zdravje naslovil dopis, s katerim ga seznanja, da...

Naslov

V Evropi ob napovedi rahljanja ukrepov navidezno umirjanje razmer (zbirno)

Zaporedna št.
5

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Zdravstvo; 26. 4. 2020

Stran v zbirki:
15

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...ugotavljajo, je v trgovini na skrajšanem delovnem času 55 odstotkov zaposlenih, v predelovalni industriji 53
odstotkov, v storitvenem sektorju 48 odstotkov, v gradbeništvu pa 37 odstotkov. Medtem pa iz Otoka še poročajo, da
se bo britanski premier Boris Johnson v ponedeljek vrnil na delovno mesto v pisarno na Downing Street,...
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Naslov

Pregled - novi koronavirus, 26. 4. (nedelja)

Zaporedna št.
6

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 26. 4. 2020

Stran v zbirki:
18

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...urada za delo Ravne na Koroškem, in sicer za 17,9 odstotka. V zadnjem obdobju je največ na novo brezposelnih s
področij gostinstva, poslovnih dejavnosti, gradbeništva, trgovine in drugih dejavnosti. Konec marca je bilo na štirih
koroških uradih za delo registriranih 2586 brezposelnih oseb, kar je 342 oseb oz. za 15,2...

Naslov

V Sloveniji tudi lani rast števila prebivalcev, spet zaradi priliva tujih državljanov

Zaporedna št.
7

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 4. 2020

Stran v zbirki:
20

Avtor

M. D. , STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...deležu žensk med tujci najverjetneje botruje dejstvo, da velik del priliva tujcev v zadnjih letih predstavljajo delavci na
začasnem delu v panogah, kot je gradbeništvo....

Naslov

Mariborčan, ki ustvarja nenavadne svetilke: Izražanje brez pravil je moja umetnost

Zaporedna št.
8

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 4. 2020

Stran v zbirki:
33

Avtor

Damjana Žist

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Internet

Povzetek

..."Osnovno šolo sem zaključil z odličnim uspehom, nato sem se vpisal na III. gimnazijo v Mariboru, kjer se je začel
uvajati študijski program gospodarsko inženirstvo, kot kombinacija tehnike in ekonomije. Šolanje sem zaključil kot
najboljši diplomant omenjene študijske smeri. Potem sem se na pobudo profesorja Karla...

Naslov

Konec marca na Koroškem za 15 odstotkov več brezposelnih kot pred letom dni

Zaporedna št.
9

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 26. 4. 2020

Stran v zbirki:
38

Avtor

M. D. , STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...urada za delo Ravne na Koroškem, in sicer za 17,9 odstotka. V zadnjem obdobju je največ na novo brezposelnih s
področij gostinstva, poslovnih dejavnosti, gradbeništva, trgovine in drugih dejavnosti. Konec marca je bilo na štirih
koroških uradih za delo registriranih 2586 brezposelnih oseb, kar je 342 oseb oz. za 15,2...

Naslov

Konec marca na Koroškem za 15 odstotkov več brezposelnih kot pred letom dni

Zaporedna št.
10

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 4. 2020

Stran v zbirki:
39

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...urada za delo Ravne na Koroškem, in sicer za 17,9 odstotka. V zadnjem obdobju je največ na novo brezposelnih s
področij gostinstva, poslovnih dejavnosti, gradbeništva, trgovine in drugih dejavnosti. Napovedi za naprej je težko
podati, so navedli na velenjski enoti zavoda, kjer si želijo, da bi se brezposelnost v naslednjih...
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Naslov

V Sloveniji tudi lani rast števila prebivalcev, spet zaradi priliva tujih državljanov

Zaporedna št.
11

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 4. 2020

Stran v zbirki:
41

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...deležu žensk med tujci najverjetneje botruje dejstvo, da velik del priliva tujcev v zadnjih letih predstavljajo delavci na
začasnem delu v panogah, kot je gradbeništvo....

Naslov

Tako dihajo štirje prototipi slovenskih respiratorjev

Zaporedna št.
12

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 4. 2020

Stran v zbirki:
50

Avtor

Borut Hočevar

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Internet

Povzetek

...park Ljubljana, Lotrič Meroslovje, podjetje za razvoj in proizvodnjo izdelkov za vodno hlajenje računalnikov EKWB,
Zavod 404 in podjetje za industrijsko inženirstvo BPMC. Aparat je turbinski tlačni respirator in deluje brez napihljivega
meha. Namenjen je tudi najbolj kritičnim bolnikom z močno poškodovanimi pljuči,...

Naslov

V Sloveniji tudi lani rast števila prebivalcev, spet zaradi priliva tujih državljanov

Zaporedna št.
13

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 4. 2020

Stran v zbirki:
52

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...deležu žensk med tujci najverjetneje botruje dejstvo, da velik del priliva tujcev v zadnjih letih predstavljajo delavci na
začasnem delu v panogah, kot je gradbeništvo....

Naslov

V Sloveniji tudi lani rast števila prebivalcev, spet zaradi priliva tujih državljanov

Zaporedna št.
14

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 4. 2020

Stran v zbirki:
53

Avtor

M. Z.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...deležu žensk med tujci najverjetneje botruje dejstvo, da velik del priliva tujcev v zadnjih letih predstavljajo delavci na
začasnem delu v panogah, kot je gradbeništvo....

Naslov

V Sloveniji tudi lani rast števila prebivalcev, spet zaradi priliva tujih državljanov

Zaporedna št.
15

Medij

Vecerkoroska.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 4. 2020

Stran v zbirki:
54

Avtor

M. D. , STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...deležu žensk med tujci najverjetneje botruje dejstvo, da velik del priliva tujcev v zadnjih letih predstavljajo delavci na
začasnem delu v panogah, kot je gradbeništvo....

Naslov

V Sloveniji tudi lani rast števila prebivalcev, spet zaradi priliva tujih državljanov

Zaporedna št.
16

Medij

Pomurje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 4. 2020

Stran v zbirki:
56

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...deležu žensk med tujci najverjetneje botruje dejstvo, da velik del priliva tujcev v zadnjih letih predstavljajo delavci na
začasnem delu v panogah, kot je gradbeništvo....
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Naslov

Na Dolenjskem in v Beli krajini ni večjih odpuščanj zaposlenih

Zaporedna št.
17

Medij

Moja-dolenjska.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 26. 4. 2020

Stran v zbirki:
59

Avtor

J. M.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...popravila osebnih vozil, agencije za posredovanje dela pa tudi nekatere proizvodne dejavnosti. Manj prijavljenih
nezaposlenih pa je prišlo iz prevozništva, gradbeništva in podobnih dejavnosti. Ker se nekatere dejavnosti spet
odpirajo, na zavodu že zaznavajo nekoliko več povpraševanja po delavcih, priliv v brezposelnost...

Naslov

V Sloveniji tudi lani rast števila prebivalcev, spet zaradi priliva tujih državljanov

Zaporedna št.
18

Medij

Seniorji.info, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 4. 2020

Stran v zbirki:
61

Avtor

M. D. , STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...deležu žensk med tujci najverjetneje botruje dejstvo, da velik del priliva tujcev v zadnjih letih predstavljajo delavci na
začasnem delu v panogah, kot je gradbeništvo. ...

Naslov

Konec marca na Koroškem za 15 odstotkov več brezposelnih kot pred letom dni

Zaporedna št.
19

Medij

Koroskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 4. 2020

Stran v zbirki:
66

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...urada za delo Ravne na Koroškem, in sicer za 17,9 odstotka. V zadnjem obdobju je največ na novo brezposelnih s
področij gostinstva, poslovnih dejavnosti, gradbeništva, trgovine in drugih dejavnosti. Konec marca je bilo na štirih
koroških uradih za delo registriranih 2586 brezposelnih oseb, kar je 342 oseb oz. za 15,2...

Naslov

V Sloveniji tudi lani rast števila prebivalcev, spet zaradi priliva tujih državljanov

Zaporedna št.
20

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 26. 4. 2020

Stran v zbirki:
67

Avtor

M. Z.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...nižji delež žensk med tujci je najverjetneje dejstvo, da velik del priliva tujcev v zadnjih letih predstavljajo delavci na
začasnem delu v panogah, kot je gradbeništvo....

Naslov

Konec marca na Koroškem za 15 odstotkov več brezposelnih kot pred letom dni

Zaporedna št.
21

Medij

Preberi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 4. 2020

Stran v zbirki:
68

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...urada za delo Ravne na Koroškem, in sicer za 17,9 odstotka. V zadnjem obdobju je največ na novo brezposelnih s
področij gostinstva, poslovnih dejavnosti, gradbeništva, trgovine in drugih dejavnosti....

Naslov

Konec marca na Koroškem za 15 odstotkov več brezposelnih kot pred letom dni

Zaporedna št.
22

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 4. 2020

Stran v zbirki:
69

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...urada za delo Ravne na Koroškem, in sicer za 17,9 odstotka. V zadnjem obdobju je največ na novo brezposelnih s
področij gostinstva, poslovnih dejavnosti, gradbeništva, trgovine in drugih dejavnosti. Konec marca je bilo na štirih
koroških uradih za delo registriranih 2586 brezposelnih oseb, kar je 342 oseb oz. za 15,2...
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Naslov

V Sloveniji tudi lani rast števila prebivalcev, spet zaradi priliva tujih državljanov

Zaporedna št.
23

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 4. 2020

Stran v zbirki:
71

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...deležu žensk med tujci najverjetneje botruje dejstvo, da velik del priliva tujcev v zadnjih letih predstavljajo delavci na
začasnem delu v panogah, kot je gradbeništvo....

Naslov

V Sloveniji tudi lani rast števila prebivalcev, spet zaradi priliva tujih državljanov

Zaporedna št.
24

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 4. 2020

Stran v zbirki:
72

Avtor

M. Z.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...nižji delež žensk med tujci je najverjetneje dejstvo, da velik del priliva tujcev v zadnjih letih predstavljajo delavci na
začasnem delu v panogah, kot je gradbeništvo....

Naslov

Tudi na Koroškem močno raste brezposelnost

Zaporedna št.
25

Medij

Nascas.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 4. 2020

Stran v zbirki:
73

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...urada za delo Ravne na Koroškem, in sicer za 17,9 odstotka. V zadnjem obdobju je največ na novo brezposelnih s
področij gostinstva, poslovnih dejavnosti, gradbeništva, trgovine in drugih dejavnosti. Konec marca je bilo na štirih
koroških uradih za delo registriranih 2586 brezposelnih oseb, kar je 342 oseb oz. za 15,2...

6

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

26.04.2020
Sunday, 10:00
Nedelja,

Kazalo

https://www.sta.si/2756896/prihodnji-teden-v-parla...
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Prihodnji teden v Parlamentu: Poslanci na
izredni seji o drugem protikoronskem paketu
ukrepov (ozadje)
DZ se bo v torek in sredo sestal na izredni seji, katere najpomembnejše točke se nanašajo na ukrepanje ob epidemiji
novega koronavirusa. Med drugim bo potrjeval državna jamstva za likvidnostna posojila podjetij ter popravke prvega
paketa interventnih ukrepov, ki velja od 11. aprila. O usmeritvah šolanja na daljavo pa bo razpravljal pristojni odbor.
Na izredni seji DZ drugi protikoronski paket ukrepov
DZ se bo v torek in sredo sestal na izredni seji, katere najpomembnejše točke se nanašajo na ukrepanje ob epidemiji
novega koronavirusa. Med drugim bo potrjeval državna jamstva za likvidnostna posojila podjetij ter popravke prvega
paketa interventnih ukrepov, ki velja od 11. aprila.
Predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa
predvideva oblikovanje jamstvene sheme v višini dve milijardi evrov, s katero bo država jamčila za posojila podjetij pri
poslovnih bankah.
Pri posojilih mikro, majhnih in srednjih podjetij bo država jamčila do višine 80 odstotkov glavnice, pri velikih podjetjih pa
do 70 odstotkov glavnice. To bo veljalo za posojila z ročnostjo do pet let, sklenjena med 12. marcem in 31. decembrom
letos, namenjena pa izključno financiranju osnovne dejavnosti podjetja.

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

Z novelo zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa in omilitev njenih posledic za
državljane in gospodarstvo pa se med drugim širi nabor upravičencev do dodatkov za prizadete zaradi epidemije.
K enemu milijonu upravičencev do enkratnega solidarnostnega dodatka predlog novele zakona dodaja še približno
220.000 novih, med njimi prejemnike starševskega dodatka, rejnike in izredne študente. Poleg tega se bodo nekoliko
omilili pogoji za subvencioniranje nadomestil plač delavcev na čakanju ter pomoč samozaposlenim.
DZ bo ob tem obravnaval tudi novelo zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi
zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni covid-19, po kateri bodo lahko sodišča in upravni organi strankam
vročali odločbe v nenujnih zadevah, vendar slednjim ne bo treba narediti ničesar. Znova bodo ob ustreznih zaščitnih
ukrepih možne tudi ustne obravnave v nenujnih zadevah.
Prihodnji teden je pričakovati tudi izredno sejo DZ, na kateri bi lahko obravnavali vladne predloge sklepov o
nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o vseh treh predlogih zakonov, povezanih z blaženjem posledic
epidemije. O sklepih bi DZ lahko odločal takoj po tistem, ko oz. če bo državni svet sporočil, da ne bo zahteval vetov na
omenjene zakone.
Odbor za izobraževanje o pomanjkljivih usmeritvah šolanja na daljavo
Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino bo v četrtek na zahtevo LMŠ razpravljal o po njihovem mnenju
pomanjkljivih usmeritvah organizacije vzgojno-izobraževalne dejavnosti v času izobraževanja na daljavo in
organiziranega varstva otrok.
Kot so izpostavili v zahtevi za sklic seje, sta glavna naloga in odgovornost ministrice za izobraževanje, znanost in šport
Simone Kustec v času epidemije covida-19 skrb za izvedbo okrnjenega učnega procesa.
V LMŠ zato predlagajo sklepe, s katerimi bi ministrstvo za izobraževanje pozvali, naj prevzame odgovornost s pleč
pedagoških delavcev in v tednu dni zainteresirano javnost seznani z vsemi možnimi scenariji, povezanimi z načini
nadaljevanja in zaključka šolskega leta, učiteljem in profesorjem pa posreduje nedvoumna navodila glede njihovega dela
ter doseganja učnih ciljev.
Mandatno-volilna komisija o spremembah v sestavi preiskovalnih komisij
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Mandatno-volilna komisija DZ bo v torek pred izredno sejo DZ obravnavala predlog sprememb sestave in imenovanja
članov ter vodstva štirih parlamentarnih preiskovalnih komisij. To je potrebno tudi zaradi odhoda nekaterih poslancev, ki
so vodili ali bili člani ali v vodstvu komisij, v vladne vrste.
Med drugim bodo morali imenovati novo vodstvo komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu
otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom. Komisijo je
vodila Jelka Godec, ki jo je vlada imenovala za državno sekretarko v kabinetu predsednika vlade.
Prav tako je iz poslanskih klopi v kabinet predsednika vlade odšel Žan Mahnič (SDS), ki je predsedoval preiskovalni
komisiji o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi. Tako bo DZ imenoval novega predsednika in tudi nekaj
drugih članov v sestavi komisije.
Časovnica dogajanja v parlamentu
PONEDELJEK, 27. 4.

////
TOREK, 28. 4.
8.30 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo obravnavali predloge sprememb sklepov o sestavi in imenovanju
članov preiskovalnih komisij DZ na programu otroške kardiologije, o financiranju političnih strank, o ravnanju v DUTB in v
zadevi Kangler https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=dt&uid=8F7B85651D573B56C12585540043F739
9.00 prvi dan izredne seje DZ bodo poslanci med drugim obravnavali predlog novele zakona o začasnih ukrepih v zvezi s
sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja novega koronavirusa, predlog zakona o
zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije koronavirusa, predlog novele zakona o
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ter mandatno-volilne
zadeve https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=sej&uid=F8E5E5886D505D4FC12585520042C496

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

SREDA, 29. 4.
9.00 nadaljevanje izredne seje DZ, na kateri bodo obravnavali predlog o spremembi gradbenega zakona, predlog o
dopolnitvah zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, novele zakonov o vodah,
energetskega zakona, zakona o divjadi in lovstvu in zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi
prenamnožitve populacije podlubnikov ter predlog o dopolnitvah zakona o nadzoru državne meje https://www.dz-rs.si
/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=sej&uid=F8E5E5886D505D4FC12585520042C496
ČETRTEK, 30. 4.
10.00 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine LMŠ
razpravljali o usmeritvah organizacije vzgojno-izobraževalne dejavnosti v času izobraževanja na daljavo in
organiziranega varstva otrok v tem šolskem letu https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=dt&uid=D212D9AF6C416536C125855400264E57
PETEK, 1. 5.

////
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Pregled - novi koronavirus do 15. ure
Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 15. ure.
SLOVENIJA
LJUBLJANA - Po vladnih podatkih so v soboto ob 794 opravljenih testih potrdili osem novih koronavirusnih okužb, od
tega eno v sklopu vseslovenske raziskave razširjenosti covida-19. Ena oseba s covidom-19 je v soboto umrla, skupno
število umrlih je zdaj 82. Hospitaliziranih je bilo v soboto 80 bolnikov s to boleznijo oz. trije več kot v petek. Doslej so v
Sloveniji opravili 48.973 testov, pri tem pa so potrdili 1396 okužb z novim koronavirusom.
LJUBLJANA - V okviru vseslovenske raziskave so odkrili prvi na novo odkriti aktivni primer okužbe z novim
koronavirusom, in sicer v vzorcu preiskovanca iz Severovzhodne Slovenije, je sporočil predstojnik Inštituta za
mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec. Kot je za STA pojasnil Milan Krek z NIJZ, so ga epidemiologi že obiskali
in poiskali tudi stike.
LJUBLJANA - V soboto so porast okužb z novim koronavirusom zabeležili v treh občinah. Štiri nove primere covida-19
so potrdili v Ljubljani, tri v Ljutomeru, en nov primer pa v Medvodah. Občin s potrjenimi primeri je še naprej 153, občin z
dvema ali več potrjenimi okužbami pa je 110.
RADOVLJICA - V radovljiškem domu starostnikov so v soboto potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom.
Okužbo so odkrili pri stanovalki doma, ki je že na zdravljenju v bolnišnici na Golniku. Po potrditvi okužbe so testirali tudi
sostanovalke okužene in vse zaposlene v domu. Vsi testi pa so negativni, so danes objavili na spletni strani Občine
Radovljica.

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

LJUBLJANA - Po podatkih GPU so policisti v soboto izdali 127 opozoril zaradi kršitev odloka o prepovedi gibanja in
zbiranja ter 163 predlogov zdravstvenemu inšpektoratu, kar je manj kot preteklo soboto, ko so izdali 171 opozoril in 221
predlogov zaznanih kršitev. Skupno so sicer po podatkih GPU policisti v dneh veljavnosti odloka, torej od 30. marca,
izrekli 4620 opozoril, v 5745 primerih pa so predlog odstopili inšpektoratu.
RAVNE NA KOROŠKEM - Na Koroškem se je brezposelnost marca letos v primerjavi z marcem lani povečala za 15,2
odstotka, največ v okviru urada za delo Ravne na Koroškem, in sicer za 17,9 odstotka. V zadnjem obdobju je največ na
novo brezposelnih s področij gostinstva, poslovnih dejavnosti, gradbeništva, trgovine in drugih dejavnosti. Konec marca
je bilo na štirih koroških uradih za delo registriranih 2586 brezposelnih oseb, kar je 342 oseb oz. za 15,2 odstotka več kot
marca lani. Za primerjavo, v Sloveniji se je v tem obdobju brezposelnost medletno povečala za 1,7 odstotka.
MARIBOR - Na Univerzi v Mariboru po enem mesecu študija na daljavo ocenjujejo, da ta poteka uspešno, za kar gre
zahvala tako profesorjem kot študentom, ki se v velikem številu odgovorno in zavzeto udeležujejo pedagoškega procesa
na daljavo. Obenem ugotavljajo, da je takšno šolanje mogoče izboljšati, zato bodo v prihodnje temu namenili več
pozornosti.
SVET
MADRID - V Španiji je v zadnjem dnevu zaradi koronavirusne bolezni 19 umrlo 288 ljudi, to je najmanjše število mrtvih v
enem dnevu od 20. marca. Ravno danes so v Španiji otrokom prvič po šestih tednih dovolili, da lahko zapustijo
stanovanja v spremstvu staršev.
RIM - Italijanski premier Giuseppe Conte je potrdil načrte za rahljanje omejitve gibanja od 4. maja. Kot je dejal v pogovoru
za časnik La Repubblica, ne morejo več podaljševati karantenskih ukrepov, saj bi ti povzročili preveliko škodo
gospodarstvu. Obenem je priznal, da zaenkrat še ne morejo popolnoma odpraviti omejitve gibanja, preverjajo pa rahljanje
trenutnih strogih ukrepov. Glede šol je premier povedal, da jih bodo spet odprli šele septembra.
MELBOURNE - Avstralija je kljub opozorilom glede varovanja osebnih podatkov zagnala aplikacijo za sledenje, ki naj bi
uporabnika opozorila, da je bil v stiku z okuženim z novim koronavirusom. Minister za zdravje Greg Hunt je zagotovil, da
je aplikacija varna.
LONDON - Britanski premier Boris Johnson se bo v ponedeljek vrnil na delovno mesto v pisarno na Downing Street,
potem ko je uspešno okreval po okužbi s koronavirusom, je sporočil tiskovni predstavnik britanske vlade. Trenutno še
okreva v rezidenci Chequers zunaj Londona.
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PARIZ - Francoski premier Edouard Philippe bo v torek predstavil nacionalno strategijo za izhod iz epidemije novega
koronavirusa v Franciji. O strategiji bo razpravljal in na koncu odločal tudi parlament. Prav tako bo Philippe razkril
posebno aplikacijo za sledenje okuženim in njihovim stikom,
PEKING - Kitajske oblasti so zasegle več kot 89 milijonov zaščitnih mask neustrezne kakovosti, so danes sporočili v
Pekingu. Kitajski inšpektorji so pregledali skoraj 16 milijonov podjetij, v katerih izdelujejo zaščitno medicinsko opremo, da
bi tako zmanjšali število pritožb, ki letijo na Kitajsko kot glavno izvoznico teh artiklov.
ŠPORT
SPIELBERG - V elitnem avtomobilističnem tekmovanju formuli 1 upajo, da bodo sezono svetovnega prvenstva, ki jo je
prizadela pandemija novega koronavirusa, začeli 5. julija v Avstriji na dirkališču Red Bull Ring. Prvih devet dirk sezone je
bilo odpovedanih ali prestavljenih. V F1 vseeno upajo, da bodo izpeljali 18 dirk v tej sezoni.

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

LOS ANGELES - Od 1. maja bo ekipam severnoameriške košarkarske lige NBA dovoljeno odprtje dvoran za posamične
treninge, a to velja le za klube, ki se nahajajo v zveznih državah z omiljenimi merami ukrepov proti širjenju epidemije
novega koronavirusa. NBA je o tem klube obvestila v soboto, hkrati pa poudarila, da odprtje dvoran za treninge še ne
pomeni skorajšnjega nadaljevanja lige.
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Konec marca na Koroškem za 15 odstotkov več
brezposelnih kot pred letom dni
Na Koroškem se je brezposelnost marca letos v primerjavi z marcem lani povečala za 15,2 odstotka, največ v okviru
urada za delo Ravne na Koroškem, in sicer za 17,9 odstotka. V zadnjem obdobju je največ na novo brezposelnih s
področij gostinstva, poslovnih dejavnosti, gradbeništva, trgovine in drugih dejavnosti.
Konec marca je bilo na štirih koroških uradih za delo registriranih 2586 brezposelnih oseb, kar je 342 oseb oz. za 15,2
odstotka več kot marca lani. Za primerjavo, v Sloveniji se je v tem obdobju brezposelnost medletno povečala za 1,7
odstotka.
V primerjavi s koncem februarja letos je bilo na Koroškem konec marca evidentiranih 109 brezposelnih oseb več, kar
pomeni 4,4-odstoten prirast, kažejo podatki velenjske območne službe Zavoda RS za zaposlovanje.
Marca je bilo na Koroškem med brezposelnimi 53 odstotkov žensk, 37,4 odstotka brezposelnih je bilo starih 50 let in več,
med brezposelnimi je bilo dobrih 26 odstotkov invalidov. Dobra desetina je bilo prvih iskalcev zaposlitve, skoraj 42
odstotkov vseh brezposelnih na Koroškem pa so marca predstavljali dolgotrajno brezposelni.
Glede na december lani se je do konca marca letos na Koroškem število registriranih brezposelnih povečalo za 11,3
odstotka. Povečalo se je v vseh štirih uradih za delo, največ pa na uradu za delo Radlje ob Dravi, in sicer za 12,4
odstotka. Sledijo uradi za delo Ravne na Koroškem (12 odstotkov), Dravograd (11,8 odstotka) in Slovenj Gradec (9,4
odstotka).
Zadnji podatki o stopnji registrirane brezposelnosti so za letošnji februar, ko je ta na Koroškem znašala 8,2 odstotka. V
Sloveniji je bila stopnja registrirane brezposelnosti februarja letos 7,9 odstotka.

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

Napovedi za naprej je težko podati, so za STA navedli na velenjski enoti zavoda, kjer si želijo, da bi se brezposelnost v
naslednjih mesecih umirjala in da se bodo brezposelne osebe lahko čim prej zaposlile nazaj k prejšnjim delodajalcem.
Med drugim zaradi močnega upada naročil že odpuščajo v mežiškem Tabu, kjer so 23 delavcev odpustili zaradi
poslovnih razlogov.
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Pregled - Slovenija do 15. ure
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije do 15. ure.
LJUBLJANA - Po vladnih podatkih so v soboto ob 794 opravljenih testih potrdili osem novih koronavirusnih okužb, od
tega eno v sklopu vseslovenske raziskave razširjenosti covida-19. V Sloveniji so doslej opravili 48.973 testov, pri tem pa
so potrdili 1396 okužb z novim koronavirusom. Ena oseba s covidom-19 je v soboto umrla, skupno število umrlih doslej je
82. Hospitaliziranih je bilo v soboto 80 bolnikov s to boleznijo oz. trije več kot v petek. Med 80 hospitaliziranimi je bilo po
vladnih podatkih 23 takih, ki so potrebovali zdravljenje na intenzivni negi, kar je bilo toliko kot v petek. Dve osebi so
odpustili iz bolnišnice, skupaj so jih od 17. marca odpustili 221.
LJUBLJANA - Omenjeni prvi novo odkriti aktivni primer okužbe z novim koronavirusom v okviru vseslovenske raziskave
so raziskovalci odkrili v vzorcu preiskovanca iz Severovzhodne Slovenije, je sporočil predstojnik Inštituta za
mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec. Odkrili so ga v vzorcu, odvzetem v petek. Prve analize so pokazale, da je
okužba pri preiskovancu v izzvenevanju. Kot je za STA pojasnil Milan Krek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, so
ga epidemiologi že obiskali in poiskali tudi stike.

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

LJUBLJANA - Slovenija je imela prvega januarja letos 2.095.861 prebivalcev, kar je 14.953 oseb oz. 0,7 odstotka več
kot leto prej, je objavil statistični urad. Medtem ko se je število državljanov Slovenije lani, tako kot že nekaj let pred tem,
zmanjšalo, se je število tujih državljanov spet povečalo. V 2019 je število slovenskih državljanov med prebivalci tako
upadlo za 3205 oz. 0,2 odstotka na 1.939.510. Upad števila slovenskih državljanov je bil s tem nekoliko večji kot v 2018.
Število tujih državljanov pa se je povečalo za 18.158 oziroma za 13,1 odstotka. Rast je bila tako približno enaka kot v
2018. Prvi dan 2020 je tako skupaj 156.351 tujcev predstavljalo 7,5 odstotka vseh prebivalcev Slovenije, leto pred tem pa
je bil delež pri 6,6 odstotka.
KRANJ/DRAVOGRAD - Podobno kot drugod po državi se v času epidemije tudi na Gorenjskem povečuje število
brezposelnih. Na kranjski območni službi Zavoda RS za zaposlovanje je bilo marca v evidenci brezposelnih 5340 oseb,
kar je skoraj 400 več kot v enakem obdobju lani. Največji porast brezposelnih se je zgodil v panogi turizma, zlasti
gostinstva, in sicer največ na območju Kranjske Gore, Bleda in Bohinja. Od velikih podjetij pa na Gorenjskem zaenkrat še
nobeno ni napovedalo odpuščanja večjega števila zaposlenih. Na Koroškem PA se je brezposelnost marca letos v
primerjavi z marcem lani povečala za 15,2 odstotka, največ v okviru urada za delo Ravne na Koroškem, in sicer za 17,9
odstotka. Konec marca je bilo na štirih koroških uradih za delo registriranih 2586 brezposelnih oseb, kar je 342 oseb več
kot marca lani. V zadnjem obdobju je največ na novo brezposelnih s področij gostinstva, poslovnih dejavnosti,
gradbeništva, trgovine in drugih dejavnosti.
JESENICE/KRANJ - Jeseniški župan Blaž Račič je v petek na ministra za zdravje naslovil dopis, s katerim ga seznanja,
da občina na morebitno selitev ali ukinitev bolnišnice na Jesenicah ne pristaja. Pojavljajo se namreč govorice, da si Kranj
želi regijske bolnišnice, lokacijo zanjo pa ponuja tudi Radovljica. Račič se medtem zavzema za širitev jeseniške
bolnišnice, saj je to po njegovem glede na vsa vložena sredstva vanjo v zadnjih letih edino smiselno. Občina ima za
širitev pripravljena tudi zemljišča.
LJUBLJANA - V Sloveniji smo za zadovoljevanje svojega življenjskega sloga porabili vse letne obnovljive zaloge
naravnih virov, je prek Twitterja sporočil direktor Inštituta za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj Tomaž
Gorenc. Od zdaj naprej tako v Sloveniji živimo na kredit narave. T. i. dan okoljskega dolga za Slovenijo je letos prišel ob
približno enakem času kot lani, ko je bil 27. aprila.
MARIBOR - Na letošnjem Pesniškem turnirju, ki je zaradi epidemije novega koronavirusa prvič potekal virtualno na
spletu, je strokovna žirija pesniški viteški naslov podelila Tanji Božić za pesem Zemljevid. Občinstvo pa je najbolj
prepričala pesem Jerneja Kusterleja Noč naju glasno izgovarja, so sporočili organizatorji. Pesniški turnir Založbe Pivec v
Mariboru prirejajo že 20 let.
KRANJ - Ta mesec mineva sto let od rojstva pravnika in ekonomista Ljuba Sirca, ki je umrl leta 2016. V Gorenjskem
muzeju so ob tej priložnosti v Kranju načrtovali spominsko srečanje, na katerem bi počastili spomin nanj in izpostavili
njegovo dediščino na področju ekonomije. Vendar so zaradi epidemije novega koronavirusa muzejski večer odpovedali in
ga bodo izvedli jeseni. Sirc je bil leta 1947 obsojen na zrežiranem političnem procesu in je nato prebegnil v Veliko
Britanijo, veljal pa je za vodilnega kritika komunistične in zlasti jugoslovanske samoupravne ekonomije ter vztrajnega
spodbujevalca demokratizacije vzhodne Evrope in Jugoslavije ter Slovenije.
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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!

LJUBLJANA - V bližini prestolnice je malo čez 12. uro v naselju Vnajnarje blizu meje z litijsko občino zaradi nenadnega
sunka vetra zasilno pristal jadralni padalec in pri tem utrpel poškodbo hrbtenice. Poškodovanca so oskrbeli reševalci in
ga prepeljali v ljubljanski klinični center. Gre sicer že za drugo nesrečo v teh dneh, v kateri je bil udeležen jadralni
padalec. V soboto dopoldne sta v bližini Ajdovščine v zraku trčila ultralahko letalo in jadralni padalec. Po trku sta oba
strmoglavila, jadralni padalec je umrl. Pilot in potnik v letalu domačega Aerokluba Josip Križaj Ajdovščina sta nesrečo
preživela in sta huje poškodovana.
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V Evropi ob napovedi rahljanja ukrepov
navidezno umirjanje razmer (zbirno)
V Evropi se navidezno umirjajo razmere od pandemiji koronavirusa, vlade pa napovedujejo rahljanje ukrepov in iščejo
rešitev za preprečitev nadaljnjega širjenja virusa. V Španiji in Italiji tako po tednih karantene napovedujejo, da bodo lahko
državljani zapustili stanovanja. V več državah pa upanje polagajo v razvoj aplikacij za sledenje.
V Španiji je v zadnjem dnevu zaradi koronavirusne bolezni 19 umrlo 288 ljudi. To je najmanjše število mrtvih v enem
dnevu od 20. marca.
Ravno danes so v Španiji otrokom prvič po šestih tednih dovolili, da lahko zapustijo stanovanja v spremstvu staršev. Od
naslednjega konca tedna pa bodo Španci zapustili svoja stanovanja tudi za razgibavanje na prostem in za sprehode, je v
soboto zvečer napovedal premier Pedro Sanchez. Španci namreč od razglasitve karantene zaradi novega koronavirusa
14. marca ne smejo zapuščati stanovanj, razen na hitro za nakup življenjskih potrebščin ali obisk zdravnika.
Tudi v Italiji, kjer se postopoma izboljšujejo razmere, si ne zatiskajo več oči, da bi lahko karanteno vlekli v nedogled.
Italijanski premier Giuseppe Conte je potrdil načrte za rahljanje omejitve gibanja od 4. maja. Kot je dejal v pogovoru za
časnik La Repubblica, ne morejo več podaljševati karantenskih ukrepov, saj bi ti povzročili preveliko škodo gospodarstvu.
Obenem je priznal, da zaenkrat še ne morejo popolnoma odpraviti omejitve gibanja, preverjajo pa rahljanje trenutnih
strogih ukrepov. Glede šol je premier povedal, da jih bodo spet odprli šele septembra.

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

Francoski premier Edouard Philippe bo v torek predstavil nacionalno strategijo za izhod iz epidemije novega koronavirusa
v Franciji. O strategiji bo razpravljal in na koncu odločal tudi parlament. Prav tako bo Philippe razkril posebno aplikacijo
za sledenje okuženim in njihovim stikom, s čimer bi lažje omejili širjenje koronavirusa.
Svoje upe polagajo v aplikacijo tudi v Nemčiji. Nemški minister za zdravje Jens Spahn in vodja kabineta nemške
kanclerke Helge Braun sta danes v skupni izjavi sporočila, da vlada sedaj podpira arhitekturo decentralizirane
programske opreme, ki bi dopuščala, da se podatki uporabnikov shranjujejo na lastnih napravah, ne na osrednjem
strežniku. S tem si želijo zagotoviti, da bi čim prej razvili aplikacijo, ki bi jo podpirala tudi javnost, potem ko so se pojavili
pomisleki glede centraliziranega sistema shranjevanja podatkov.
Avstralija pa je medtem kljub opozorilom glede varovanja osebnih podatkov danes zagnala aplikacijo za sledenje, ki naj
bi uporabnika opozorila, da je bil v stiku z okuženim z novim koronavirusom. Minister za zdravje Greg Hunt je zagotovil,
da je aplikacija varna kljub centraliziranem sistemu.
Se pa razmere zaradi koronavirusa še naprej zaostrujejo v ZDA. V soboto so znova zabeležili močan porast števila smrti
zaradi novega koronavirusa. Kot je v soboto zvečer sporočila Univerza Johnsa Hopkinsa, so v zadnjih 24 urah zabeležili
2494 smrtnih primerov, medtem ko so jih v petek skoraj polovico manj. ZDA ostajajo najhuje prizadeta država v pandemiji
koronavirusa sars-cov-2. Skupaj so v državi zabeležili 53.511 smrti zaradi covida-19. Skoraj milijon ljudi pa je potrjeno
okuženih, je še sporočila univerza iz Baltimorja.
Zaradi zaostrenih razmer in povečanega povpraševanja po zaščitni opremi, pa se na trgu pogosto znajde neprimerna
oprema. Kitajske oblasti so tako zasegle več kot 89 milijonov zaščitnih mask neustrezne kakovosti, so danes sporočili v
Pekingu. Kitajski inšpektorji so pregledali skoraj 16 milijonov podjetij, v katerih izdelujejo zaščitno medicinsko opremo, da
bi tako zmanjšali število pritožb, ki letijo na Kitajsko kot glavno izvoznico teh artiklov.
Pandemija koronavirusa pa ne ogroža le življenj, ampak tudi proizvodnjo in storitve, posledično pa delovna mesta po
vsem svetu. Posebej sta na udaru turizem in avtomobilska industrija, so opozorili v Mednarodni organizaciji dela (ILO).
Turizem bi se lahko skrčil do 70 odstotkov, v avtomobilski industriji pa bi lahko samo v EU delo izgubilo 1,1 milijona ljudi.
Sindikat zaposlenih v nemški kovinski in elektroindustriji IG Metall je posvaril, da bo kriza, povezana z ustavljanjem
gospodarstva zaradi epidemije novega koronavirusa, četrtino vseh podjetij v panogi potisnila v globoke likvidnostne
težave. Državo pozivajo, naj podjetja zaščiti pred stečaji in špekulativnimi prevzemi.
V Nemčiji se je sicer v državno shemo skrajšanega delovnega časa, o kateri intenzivno razmišlja tudi Slovenija, vključilo
50 odstotkov vseh podjetij, 18 odstotkov pa jih napoveduje odpuščanje, je razvidno iz ta teden objavljene preliminarne
raziskave münchenskega ekonomskega inštituta Ifo. Kot ugotavljajo, je v trgovini na skrajšanem delovnem času 55
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odstotkov zaposlenih, v predelovalni industriji 53 odstotkov, v storitvenem sektorju 48 odstotkov, v gradbeništvu pa 37
odstotkov.

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

Medtem pa iz Otoka še poročajo, da se bo britanski premier Boris Johnson v ponedeljek vrnil na delovno mesto v pisarno
na Downing Street, potem ko je uspešno okreval po okužbi s koronavirusom, je sporočil tiskovni predstavnik britanske
vlade. Trenutno še okreva v rezidenci Chequers zunaj Londona.
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Pregled - novi koronavirus, 26. 4. (nedelja)
Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, v nedeljo, 26. aprila.
SLOVENIJA
LJUBLJANA - Po vladnih podatkih so v soboto ob 794 opravljenih testih potrdili osem novih koronavirusnih okužb, od
tega eno v sklopu vseslovenske raziskave razširjenosti covida-19. Ena oseba s covidom-19 je v soboto umrla, skupno
število umrlih je zdaj 82. Hospitaliziranih je bilo v soboto 80 bolnikov s to boleznijo oz. trije več kot v petek, zdravljenje na
oddelku za intenzivno nego pa je v soboto potrebovalo 23 oseb. Porast so v soboto zabeležili v treh občinah, še naprej
pa število občin s potrjenimi primeri ostaja 153. Doslej so v Sloveniji opravili skupno 48.973 testov, pri tem pa so potrdili
1396 okužb z novim koronavirusom.
LJUBLJANA - V okviru vseslovenske raziskave so odkrili prvi na novo odkriti aktivni primer okužbe z novim
koronavirusom, in sicer v vzorcu preiskovanca iz Severovzhodne Slovenije, je sporočil predstojnik Inštituta za
mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec. Kot je za STA pojasnil Milan Krek z NIJZ, so ga epidemiologi že obiskali
in poiskali tudi stike ter jim svetovali izolacijo. Povabilu k sodelovanju v raziskavi se je sicer po podatkih do 20.45 od 3000
povabljenih odzvalo 1320 oseb, odvzeli pa so 1178 vzorcev, kažejo podatki s spletne strani raziskave.

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

LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor je v oddaji Politično na Televiziji Slovenija obžaloval, da je prišlo do
razkritij o dobavah mask, ker je to po njegovih besedah vrglo senco na sicer odlično ravnanje vlade in DZ. Kot je pojasnil
v oddaji Politično na Televiziji Slovenija, se glede domnevnih nepravilnosti pri nakupih zaščitne opreme zanaša na
neodvisno preiskavo ustanov politične in pravne države.
LJUBLJANA - Ukrepi, ki jih je za preprečevanje širjenja novega koronavirusa sprejela vlada, se zdijo ustrezni 57,7
odstotka vprašanim, 31,1 odstotka vprašanim se zdijo vladni ukrepi prestrogi, 8,1 odstotka vprašanim pa premalo strogi,
kažejo podatki javnomnenjske raziskave, ki jo je za POP TV izvedla družba Mediana. Da se ukrepi ustrezno sproščajo,
meni 52,5 odstotka vprašanih. 27,4 odstotka jih meni, da se sproščajo prepočasi, 16,2 odstotka pa, da se prehitro. Vladni
govorec Jelko Kacin je medtem za Televizijo Slovenija dejal, da bi lahko odločitev o večjem sproščanju ukrepov sprejeli
okoli 12. maja.
LJUBLJANA - Trije pripadniki Slovenske vojske (SV), ki so se okužili z novim koronavirusom, so se s Kosova, kjer
delujejo v okviru Natove misije Kfor, popoldne vrnili v domovino. Vojake so prepeljali na ljubljansko infekcijsko kliniko.
Njihovo zdravstveno stanje je sicer dobro, nadaljnje zdravljenje pa bo odvisno od zdravniške ocene. Kot je na Twitterju
pojasnil obrambni minister Matej Tonin, so na prošnjo ministrstva za zunanje zadeve v domovino skupaj z vojaki
prepeljali še eno državljanko Slovenije, ki se dlje časa ni mogla vrniti v Slovenijo.
RADOVLJICA - V radovljiškem domu starostnikov so v soboto potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom.
Okužbo so odkrili pri stanovalki doma, ki je že na zdravljenju v bolnišnici na Golniku. Po potrditvi okužbe so testirali tudi
sostanovalke okužene in vse zaposlene v domu. Vsi testi pa so negativni, so danes objavili na spletni strani Občine
Radovljica.
LJUBLJANA - Po podatkih GPU so policisti v soboto izdali 127 opozoril zaradi kršitev odloka o prepovedi gibanja in
zbiranja ter 163 predlogov zdravstvenemu inšpektoratu, kar je manj kot preteklo soboto, ko so izdali 171 opozoril in 221
predlogov zaznanih kršitev. Skupno so sicer po podatkih GPU policisti v dneh veljavnosti odloka, torej od 30. marca,
izrekli 4620 opozoril, v 5745 primerih pa so predlog odstopili inšpektoratu.
RAVNE NA KOROŠKEM - Na Koroškem se je brezposelnost marca letos v primerjavi z marcem lani povečala za 15,2
odstotka, največ v okviru urada za delo Ravne na Koroškem, in sicer za 17,9 odstotka. V zadnjem obdobju je največ na
novo brezposelnih s področij gostinstva, poslovnih dejavnosti, gradbeništva, trgovine in drugih dejavnosti. Konec marca
je bilo na štirih koroških uradih za delo registriranih 2586 brezposelnih oseb, kar je 342 oseb oz. za 15,2 odstotka več kot
marca lani. Za primerjavo, v Sloveniji se je v tem obdobju brezposelnost medletno povečala za 1,7 odstotka.
KRANJ - Podobno kot drugod po državi se v času epidemije novega koronavirusa tudi na Gorenjskem povečuje število
brezposelnih. V marcu se je število novih prijav na zavod v primerjavi z enakim obdobjem lani skoraj podvojilo, ta mesec
pa je število še večje. Največji porast brezposelnih se je zgodil v panogi turizma, še zlasti v gostinstvu. Marca je bilo na
območju Gorenjske v evidenci brezposelnih 5340 oseb, kar je 161 oseb več kot mesec pred tem in skoraj 400 več kot v
enakem obdobju lani.
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LJUBLJANA - Potem ko so kmetijski pridelovalci zaradi epidemije koronavirusa letos večinoma ostali brez tuje delovne
sile, odgovorne institucije beležijo več povpraševanja po slovenskih sezonskih delavcih kot v preteklosti. Na pomoč
kmetom se je doslej javilo okoli 570 ljudi, predvsem čakajočih na delo, a bodo samo v hmeljarstvu kmalu rabili do 1000
oseb.
LJUBLJANA - Na praznični ponedeljek bo vrata spet odprl ljubljanski živalski vrt, za zdaj le za prebivalce Ljubljane, ki se
bodo zaenkrat lahko gibali le na zunanjih površinah. V živalskem vrtu zagotavljajo, da so ogled prilagodili tako, da bo
varen za obiskovalce, zaposlene in živali. Psi v živalski vrt za zdaj nimajo vstopa.
MARIBOR - Na Univerzi v Mariboru po enem mesecu študija na daljavo ocenjujejo, da ta poteka uspešno, za kar gre
zahvala tako profesorjem kot študentom, ki se v velikem številu odgovorno in zavzeto udeležujejo pedagoškega procesa
na daljavo. Obenem ugotavljajo, da je takšno šolanje mogoče izboljšati, zato bodo v prihodnje temu namenili več
pozornosti.
SVET
MADRID - V Španiji so prvič po šestih tednih dovolili otrokom, mlajšim od 14 let, da lahko zapustijo stanovanja v
spremstvu staršev, kar je bil za mnoge poseben dogodek. Premier Pedro Sanchez je v soboto napovedal, da bodo od
naslednjega konca tedna tudi ostali državljani lahko zapustili stanovanja za razgibavanje na prostem in za sprehode. V
Španiji je v zadnjem dnevu zaradi koronavirusne bolezni 19 umrlo 288 ljudi, kar je najmanjše število mrtvih v enem dnevu
od 20. marca.

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

RIM - Italijanski premier Giuseppe Conte je potrdil načrte za rahljanje omejitve gibanja od 4. maja. Kot je dejal v pogovoru
za časnik La Repubblica, ne morejo več podaljševati karantenskih ukrepov, saj bi ti povzročili preveliko škodo
gospodarstvu. Obenem je priznal, da zaenkrat še ne morejo popolnoma odpraviti omejitve gibanja, preverjajo pa rahljanje
trenutnih strogih ukrepov. Glede šol je premier povedal, da jih bodo spet odprli šele septembra.
PARIZ - V Franciji je število smrti zaradi koronavirusne bolezni 19 pomembno upadlo, so sporočile zdravstvene oblasti. V
zadnjih 24 urah so zabeležili le 242 smrti zaradi covida-19. Skupno je sicer novi koronavirus v Franciji zahteval 22.856
življenj. Število okuženih se je medtem povzpelo za 461 primerov na 124.575, je sporočilo francosko zdravstveno
ministrstvo. Francoske oblasti se medtem pripravljajo na postopno sproščanje omejevalnih ukrepov za zajezitev širjenja
virusa. To naj bi se v Franciji začelo s 11. majem, premier Edouard Philippe pa naj bi podrobnosti načrta v torek
predstavil v Narodni skupščini.
BERLIN - V Nemčiji si želijo čim prej zagnati aplikacijo za sledenje, ki naj bi uporabnika opozorila, da je bil v stiku z
okuženim z novim koronavirusom. Obenem pa si želijo, da bi delovala ob močni podpori javnosti in civilne družbe. Zato
naj bi si nemška vlada sedaj tudi premislila in v skladu s pozivi javnosti podprla decentralizirano programsko opremo, ki bi
dopuščala, da se podatki uporabnikov shranjujejo na lastnih napravah, ne na osrednjem strežniku. To sta v skupni izjavi
sporočila nemški minister za zdravje Jens Spahn in vodja kabineta nemške kanclerke Helge Braun.
WASHINGTON - V ZDA so v soboto znova zabeležili močan porast števila smrti zaradi novega koronavirusa. Kot je
sinoči sporočila Univerza Johnsa Hopkinsa, so v zadnjih 24 urah zabeležili 2494 smrtnih primerov, medtem ko so jih v
petek skoraj polovico manj - 1258. To je bila tudi najnižja številka v zadnjih skoraj treh tednih. ZDA so sicer najhuje
prizadeta država v pandemiji koronavirusa sars-cov-2. Skupaj so v državi zabeležili 53.511 smrti zaradi covida-19. Skoraj
milijon - 936.293 ljudi pa je potrjeno okuženih, je še sporočila univerza iz Baltimorja.
MELBOURNE - Avstralija je kljub opozorilom glede varovanja osebnih podatkov zagnala aplikacijo za sledenje, ki naj bi
uporabnika opozorila, da je bil v stiku z okuženim z novim koronavirusom. Minister za zdravje Greg Hunt je zagotovil, da
je aplikacija varna.
PEKING - Kitajske oblasti so zasegle več kot 89 milijonov zaščitnih mask neustrezne kakovosti, so sporočili v Pekingu.
Kitajski inšpektorji so pregledali skoraj 16 milijonov podjetij, v katerih izdelujejo zaščitno medicinsko opremo, da bi tako
zmanjšali število pritožb, ki letijo na Kitajsko kot glavno izvoznico teh artiklov.
LIMA - V Peruju je zaradi okužbe z novim koronavirusom umrlo 17 policistov, še okoli 1300 pa je okuženih. Okužili naj bi
se med izvajanjem omejevalnih ukrepov za zajezitev epidemije v državi, ko so morali intervenirati pri ljudeh, ki kršijo
omejevalne ukrepe za zajezitev koronavirusa, je povedal notranji minister Gaston Rodrigez.
ŽENEVA - Pandemija koronavirusa resno ogroža proizvodnjo in storitve, posledično pa delovna mesta po vsem svetu.
Posebej sta na udaru turizem in avtomobilska industrija, so opozorili v Mednarodni organizaciji dela. Turizem bi se lahko
skrčil do 70 odstotkov, v avtomobilski industriji pa bi lahko samo v EU delo izgubilo 1,1 milijona ljudi.
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ŠPORT
SPIELBERG - V elitnem avtomobilističnem tekmovanju formuli 1 upajo, da bodo sezono svetovnega prvenstva, ki jo je
prizadela pandemija novega koronavirusa, začeli 5. julija v Avstriji na dirkališču Red Bull Ring. Prvih devet dirk sezone je
bilo odpovedanih ali prestavljenih. V F1 vseeno upajo, da bodo izpeljali 18 dirk v tej sezoni.
ZAGREB - Hrvaška odbojkarska zveza je zaradi pandemije novega koronavirusa pred dobrim mesecem prekinila
državno prvenstvo in za za prvaka razglasila Mladost Kaštela pri moških in Mladost Zagreb pri ženskah. A kluba prvaka
nista bila dolgo časa, saj se je zveza zdaj premislila, preklicala odločitev in izrazila upanje, da bodo prvaka dobili na
igrišču. Vprašanje pa je, v kakšnih sestavah bi ekipe lahko dokončali prvenstvo. Tuji igralci in igralke so klube že
zapustili, tudi nekaterim domačim igralcem so že potekle pogodbe.
DUŠANBE - Zaradi epidemije Covida-19 se je ustavila še ena od nogometnih lig. V Tadžikistanu bodo danes odigrali še
zadnje tekme četrtega kroga, nato pa zaradi poslabšanja razmer v zvezi z epidemijo, tekmovanje prekinili, kot pravijo,
najmanj do 10. maja. V svetu so trenutno aktivne le še štiri nogometne lige, nogomet še igrajo v Belorusiji,
Turkmenistanu, Nikaragvi in Burundiju, poroča dpa.
LOS ANGELES - Od 1. maja bo ekipam severnoameriške košarkarske lige NBA dovoljeno odprtje dvoran za posamične
treninge, a to velja le za klube, ki se nahajajo v zveznih državah z omiljenimi merami ukrepov proti širjenju epidemije
novega koronavirusa. NBA je o tem klube obvestila v soboto, hkrati pa poudarila, da odprtje dvoran za treninge še ne
pomeni skorajšnjega nadaljevanja lige.

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

LIVERPOOL - Nogometaš Evertona, Moise Kean, je naslednji v vrsti otoških športnikov, ki so v času epidemije novega
koronavirusa kršili pravila karantene. Temnopolti Italijan, ki je lani poleti za 24 milijonov evrov v Everton prišel iz
Juventusa, je priredil zabavo, goste posnel, posnetke pa objavil na socialnih omrežjih.
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Slovenija je imela prvega januarja letos 2.095.861 prebivalcev, kar
je 14.953 oseb oz. 0,7 odstotka več kot leto prej. Medtem ko se je
število državljanov Slovenije lani, tako kot že nekaj let pred tem,
zmanjšalo, se je število tujih državljanov spet povečalo.
V 2019 je število slovenskih državljanov med prebivalci upadlo za 3205 oz. 0,2
odstotka na 1.939.510. Upad števila slovenskih državljanov je bil s tem nekoliko večji

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

kot v 2018.

Število tujih državljanov pa se je povečalo za 18.158 oziroma za 13,1 odstotka. Rast je
bila tako približno enaka kot v 2018. Prvi dan 2020 je tako skupaj 156.351 tujcev
predstavljalo 7,5 odstotka vseh prebivalcev Slovenije, leto pred tem pa je bil delež pri
6,6 odstotka.
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Prebivalstvo je ob začetku leta sestavljalo več moških kot žensk. Moških je bilo
1.051.066, žensk pa 1.044.795.
Pri tem je med državljani Slovenije delež žensk znašal 51 odstotka (žensk je bilo
992.496, moških pa 947.014), med tujimi državljani pa je bilo žensk le tretjina (moških
je bilo med tujci 104.052, žensk pa 52.299).
Delež žensk med slovenskimi državljani počasi upada že vrsto let, med tujimi pa se je
po večletni rasti v zadnjih dveh letih znižal za skoraj dve odstotni točki. Nižjemu deležu
žensk med tujci najverjetneje botruje dejstvo, da velik del priliva tujcev v zadnjih letih

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

predstavljajo delavci na začasnem delu v panogah, kot je gradbeništvo.
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Mariborčan, ki
ustvarja nenavadne
svetilke: Izražanje
brez pravil je moja
umetnost

ODPRI GALERIJO
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ANDREJ PETELINŠEK

Damijana Žišt

26.04.2020, 03.17
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Dejan Kos je doktor znanosti, raziskovalec in
umetnik, poleg zanimivih slik izdeluje tudi
posebne svetilke iz betona in drugih materialov.
Mariborčan Dejan Kos o sebi pove, da je raziskovalec. Že kot
otrok kazal veliko zanimanja za naravoslovje. V otroštvu je
zelo rad razstavljal predmete na njihove sestavne dele.
Spominja se, da ga je to izjemno navduševalo, njegove starše
pa nekoliko manj. "Danes, ko gledam nazaj, so vse moje na
videz nepovezane otroške aktivnosti oblikovale moje življenje
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in mojo poslovno pot. Zdaj služim s tem, da razvijam
elektronske naprave," pravi 41-letni Kos, doktor znanosti iz
področja energetske elektronike in umetnik, ki ga poleg
izdelovanja umetniških slik navdušuje luč - izdeluje namreč
zelo zanimive svetilke.
Na vprašanje, zakaj se je odločil za izdelovanje svetilk in
kakšno vlogo imajo v njegovem življenju, pravi: "Nikoli prej si
nisem mislil, da bom izdeloval luči na takšen način, kot jih
danes. Sem pa zmeraj čutil, da me to področje zanima.
Verjetno je mojo pot sooblikovalo več dejavnikov, tudi vzgoja
in izobrazba. Zame so luči pravzaprav integracija tistih dveh
stvari, ki me v življenju najbolj zanimata, energetike in
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

umetnosti. Trenutno si ne morem predstavljati nobenega
drugega izdelka, ki bi povezoval vse moje interese tako
celovito, kot jih povezujejo ravno svetila."
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ANDREJ PETELINŠEK Pri izdelavi svetilk uporablja različne materiale,
zelo rad ima beton.
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ANDREJ PETELINŠEK Za Dejana Kosa so luči integracija energetike in
umetnosti.

Kos sicer dela kot razvijalec v elektroniki, dobro se znajde tudi
v vlogi organizatorja. V zadnjem obdobju pa veliko časa
posveča dizajnu in umetnosti. "Pri razvoju elektronike se
pojavijo krajše ali daljše periode, ko ima posameznik manj
obveznosti. Tudi pri meni je trenutno tako, zato zdaj svoj čas
večinoma namenjam umetniškemu ustvarjanju. Umetnost zame
pomeni predvsem izražanje brez pravil, torej neke vrste
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nasprotje temu, kar od mene zahteva razvoj elektronike. Z
likovno umetnostjo sem se začel bolj intenzivno ukvarjati pred
približno tremi leti, ko sem opremljal svoje stanovanje. Za
slike mi je zmanjkalo denarja, zato sem se odločil, da jih bom
naredil sam. Postopoma sem razvijal svoj prepoznavni stil.
Pojavljale so se zmeraj nove ideje, vedno drugačne vizije, zato
sem pri svojem delu začel kombinirati vedno več različnih
materialov. Les, akril, epoksi, steklo, beton, železo in druge.
Rekel bi, da moje umetniško delo lahko razdelimo na likovno
in uporabno umetnost. Pri izdelavi slik se skoraj v celoti
prepuščam ustvarjalnemu toku. Pri izdelavi luči pa je poleg
estetike treba upoštevati še določene standarde. To pomeni, da
je oblika vsaj deloma podvržena pravilom, še vedno pa ostaja
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

veliko možnosti za svobodno izražanje" razloži Dejan Kos.

Hiša z največ lučmi v ulici
Na vprašanje, od kod črpa navdih za umetniška dela, je
povedal, da se vse dogaja zelo spontano. "Moje prve slike so
bile vsaj deloma obarvane z znanostjo, kasneje sem raziskoval
materiale in druge umetnike ter skozi ta proces raziskoval tudi
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samega sebe. Spontano se je spreminjal tudi moj način
ustvarjanja in s tem tudi moja umetniška dela. Nekega dne sem
prijateljici Jani rekel, da bi nekoč želel izdelovati luči. V tistem
obdobju sem precej časa posvečal materialom in sem s tega
področja, po moji oceni, imel kar dobro podlago. Potem pa me
je Jana nekoč vprašala, zakaj ne poskusim narediti ene luči,
čisto za zabavo. Tako je najprej nastala ena luč, nato druga ...,
zdaj pa imam izdelanih kakšnih deset prototipov. In tako se je
rodila zgodba s svetili, po imenu Luxuria, kar je mogoče videti
tudi na moji spletni strani," zadovoljno pove Kos.
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Za slike v stanovanju mu je zmanjkalo
denarja, zato jih je naredil sam
Od kod ljubezen do umetnosti, luči, elektrike? "Moj oče je
elektroinženir in je predaval o razsvetljavi na takratni visoki
tehniški šoli v Mariboru. Odkar pomnim, sem sam ali z očetom
eksperimentiral z elektriko, najbolj so me fascinirale luči.
Starša sta me kot otroka vsako leto peljala gledat novoletne
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lučke v center Maribora, včasih celo večkrat. Nato sem se kot
najstnik navduševal nad svetlobnimi efekti. Za 18. rojstni dan
sem od očeta dobil stroboskop; to je bliskavica, ki je bila
včasih obvezna oprema vsake diskoteke. Oče je imel tudi svoje
podjetje, med drugim je izvajal varnostne preglede za uvoznike
luči. V času pred božičem, ko je bilo uvoza največ, smo imeli
doma veliko teh vzorcev. Ker mnoge luči po testu niso bile več
primerne za nadaljnjo prodajo, smo imeli za božič verjetno
najbolj okrašeno hišo v ulici."

Kovina in beton sta v harmoniji
Pri svojih umetninah umetnik uporablja različne materiale,
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včasih je uporabljal več lesa, danes prevladuje beton. "Les je
material, ki je lahko dostopen in ga je preprosto oblikovati. Pa
sem se odločil, da bom za eksperiment naredil betonsko sliko.
Beton je bil material, ki me je zmeraj navduševal. Zanimal me
je predvsem proces ustvarjanja z betonom. Odločil sem sem,
da bom naredil veliko sliko iz dveh panelov, zato ker je bil po
mojem mnenju čas za zamenjavo slike v moji dnevni sobi.
Panela sem prekril s takim slojem betona, da sliki nista bili
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pretežki. Potem sem z različnimi pigmenti barval material, da
sem dosegel podoben učinek, kot bi bil beton iz stare
zapuščene zgradbe. Cel proces je trajal približno tri tedne, saj
se pigmenti dokončno izrazijo, šele ko je beton popolnoma
suh, proces pa je treba večkrat ponoviti. Kovina in beton sta
materiala, ki po mojem občutku skupaj delujeta zelo
harmonično. S kemičnim obdelovanje površine kovin lahko
dosežemo poljubne efekte. Prav tako je pri betonu mogoče že
samo z granulacijo peska in uporabo različnih pigmentov
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doseči bogat spekter končnih izdelkov."
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OSEBNI ARHIV Najprej je nastala ena luč, nato druga ..., in tako se je
rodila Luxuria.

ANDREJ PETELINŠEK Pod svetilko iz korita za rože

Dejan Kos ima pestro življenje: opravil je različna
izobraževanja, med drugim delal v Kataloniji, dvakrat prehodil
romarsko pot El Camino de Santiago, zdaj pa poleg
izdelovanja luči in umetniških slik piše tudi svoj knjižni
prvenec. Gre za znanstvenofantastično zgodbo, v kateri se
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bodo prepletali znanstvena dejstva, ﬁkcija in nekatere njegove
osebne izkušnje. "Središče dogajanja bo Balkan, kjer se bodo
zbrali revolucionarji, da bi zmanjšali korupcijo na svetu.
Operacijo bo ﬁnanciral ameriški milijonar, za katerega vsi
mislijo, da je mrtev. Znanstveniki izdelajo virus, ki ga
prenesejo na človeka preko elektromagnetnega polja. Okužba
se nato prenaša na drugega človeka preko očesnega stika. Vsak
okuženi ima možnost, da se ozdravi sam, vendar ima za to na
voljo omejeno količino časa."
Dodaja, da ga zanima zelo veliko stvari v življenju, sam pa se
je vedno skušal odločiti za tisto, ki ga je res zanimalo.
"Osnovno šolo sem zaključil z odličnim uspehom, nato sem se
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

vpisal na III. gimnazijo v Mariboru, kjer se je začel uvajati
študijski program gospodarsko inženirstvo, kot kombinacija
tehnike in ekonomije. Šolanje sem zaključil kot najboljši
diplomant omenjene študijske smeri. Potem sem se na pobudo
profesorja Karla Jezernika odločil, da bom nadaljeval
podiplomski študij. Po skoraj 20 letih neprekinjenega
izobraževanja se mi je ta korak takrat zdel kar precej logičen,"
dodaja Kos.

31

Vecer.com
Država: Slovenija

26.04.2020
Nedelja, 03:17

Kazalo

https://www.vecer.com/mariborcan-ki-ustvarja-nenav...

12 / 13

Rad gre v neznano
Po zaključenem doktorskem študiju ga je življenjska pot prvič
odpeljala v Španijo, "ker je v življenju nastopil trenutek, ko
sem resnično potreboval spremembo". Doktorat je od njega
zahteval precej energije in zmanjkovalo mu je časa za stvari, ki
jih je sicer rad počel. "Zato sem se odločil zaključiti svojo
univerzitetno pot in se za vsaj nekaj časa podati v neznano. Za
pot El Camino de Santiago mi je povedal Iztok, prijatelj iz
otroštva. Med romarji kroži mit, da je pot kot življenje,
sestavljena iz treh delov. V prvem delu človek okrepi svoje
telo. V drugem delu je pokrajina monotona in ljudje tam
posvetijo veliko časa razmišljanju. Tretji, zaključni del poti, pa
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

naj bi bil neke vrste razodetje, jaz bi mu rekel bolj nagrada za
trud in dober razlog za praznovanje. Po tej poti sem se nato čez
nekaj let znova odpravil."
Da mu je Španija na neki način usojena, se je pokazalo, ko ga
je službena pot zanesla tja, saj je bila Španija pred desetimi leti
ena pomembnejših držav v Evropi na področju solarne
energetike. "Ker me je energetika zmeraj zanimala, sem se
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odločil, da bom svojo kariero razvijal v tej smeri. Po prehojeni
Jakobovi poti sem poklical profesorja Mira Milanovića na
Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in mu
povedal, da bi želel delati v Španiji. Po nekaj dneh me je
poklical nazaj, in mi povedal, da mi lahko uredi razgovor v
Tarragoni v Kataloniji. Tako se je začela moja poslovna pot v
Španiji. Prva stvar, ki sem se jo naučil pri Špancih, je bila ta,
da Katalonija ni Španija. Ne samo, da se jezika razlikujeta,
kmalu sem začutil tudi močan lokalpatriotizem. Po jezikovni
plati sem imel srečo, da sem živel v hiši z nekaj
Latinskoameričani, od katerih sem se naučil špansko. Veliko
stvari se je v Španiji vrtelo okoli hrane, temu primerno pa se je
odzvala moja telesna teža, " v smehu doda Kos. Tudi njegovi
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cilji v prihodnosti so povezani s Španijo, saj si želi, da bi nekoč
ponovno živel v deželi, "ki jo čutim kot svoj drugi dom". Ne
glede na to, kje bo živel, pa najbrž nikoli ne bo prenehal
ustvarjati.
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Konec marca na
Koroškem za 15
odstotkov več
brezposelnih kot pred
letom dni
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NEJC STROJNIK
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Na Koroškem se je brezposelnost marca letos v
primerjavi z marcem lani povečala za 15,2
odstotka, največ v okviru urada za delo Ravne na
Koroškem, in sicer za 17,9 odstotka. V zadnjem
obdobju je največ na novo brezposelnih s področij
gostinstva, poslovnih dejavnosti, gradbeništva,
trgovine in drugih dejavnosti.
Konec marca je bilo na štirih koroških uradih za delo
registriranih 2586 brezposelnih oseb, kar je 342 oseb oz. za 15,2
odstotka več kot marca lani. Za primerjavo, v Sloveniji se je v
tem obdobju brezposelnost medletno povečala za 1,7 odstotka.
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V primerjavi s koncem februarja letos je bilo na Koroškem konec
marca evidentiranih 109 brezposelnih oseb več, kar pomeni 4,4odstoten prirast, kažejo podatki velenjske območne službe
Zavoda RS za zaposlovanje.
Marca je bilo na Koroškem med brezposelnimi 53 odstotkov
žensk, 37,4 odstotka brezposelnih je bilo starih 50 let in več, med
brezposelnimi je bilo dobrih 26 odstotkov invalidov. Dobra
desetina je bilo prvih iskalcev zaposlitve, skoraj 42 odstotkov
vseh brezposelnih na Koroškem pa so marca predstavljali
dolgotrajno brezposelni.
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Glede na december lani se je do konca marca letos na Koroškem
število registriranih brezposelnih povečalo za 11,3 odstotka.
Povečalo se je v vseh štirih uradih za delo, največ pa na uradu za
delo Radlje ob Dravi, in sicer za 12,4 odstotka. Sledijo uradi za
delo Ravne na Koroškem (12 odstotkov), Dravograd (11,8
odstotka) in Slovenj Gradec (9,4 odstotka).

37

Vecer.com
Država: Slovenija

26.04.2020
Nedelja, 14:30

Kazalo

https://www.vecer.com/konec-marca-na-koroskem-za-1...

5/5

Zadnji podatki o stopnji registrirane brezposelnosti so za letošnji
februar, ko je ta na Koroškem znašala 8,2 odstotka. V Sloveniji je
bila stopnja registrirane brezposelnosti februarja letos 7,9
odstotka.
Napovedi za naprej je težko podati, so za STA navedli na
velenjski enoti zavoda, kjer si želijo, da bi se brezposelnost v
naslednjih mesecih umirjala in da se bodo brezposelne osebe
lahko čim prej zaposlile nazaj k prejšnjim delodajalcem.
Med drugim zaradi močnega upada naročil že odpuščajo v
mežiškem Tabu, kjer so 23 delavcev odpustili zaradi poslovnih
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razlogov.
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Konec marca na Koroškem za 15 odstotkov več brezposelnih kot pred letom dni
Na Koroškem se je brezposelnost marca letos v primerjavi z marcem lani povečala za 15,2
odstotka, največ v okviru urada za delo Ravne na Koroškem, in sicer za 17,9 odstotka. V zadnjem
obdobju je največ na novo brezposelnih s področij gostinstva, poslovnih dejavnosti, gradbeništva,
trgovine in drugih dejavnosti. Napovedi za naprej je težko podati, so navedli na velenjski enoti
zavoda, kjer si želijo, da bi se brezposelnost v naslednjih mesecih umirjala in da se bodo
brezposelne osebe lahko čim prej zaposlile nazaj k prejšnjim delodajalcem. Med drugim zaradi
močnega upada naročil že odpuščajo v mežiškem Tabu, kjer so 23 delavcev odpustili zaradi
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poslovnih razlogov. sta
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PREBIVALCI

STA

26. aprilNAJNOVEJŠE
2020
26. april 2020 22:40
2 min
V Sloveniji tudi
Predviden čas
1 min
lanibranja:
rast števila
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prebivalcev, spet
zaradi priliva tujih
državl...
42 min

Letos še zadnji
del prenove hitre
ceste po Vipavski
dolini

1 ura

Španski nogomet
bo drugačen, ko
bo ponovno
zaživel

1 ura

Predsednik ZZB
NOB Križman:
Negiranje OF je
tiščanje glave v
pesek

2 uri

Pahor obžaluje
razkritja o
dobavah mask,
ker mečejo senco
na sicer odlično
ravna...
Vse objave

V Sloveniji tudi lani rast števila
prebivalcev, spet zaradi priliva tujih
državljanov
Slovenija je imela prvega januarja letos 2.095.861 prebivalcev, kar je 14.953
oseb oz. 0,7 odstotka več kot leto prej. Medtem ko se je število državljanov
Slovenije lani, tako kot že nekaj let pred tem, zmanjšalo, se je število tujih
državljanov spet povečalo.

(Foto: Jaka Gasar)

V 2019 je število slovenskih državljanov med
prebivalci upadlo za 3205 oz. 0,2 odstotka na
1.939.510. Upad števila slovenskih državljanov je bil
s tem nekoliko večji kot v 2018.
Število tujih državljanov pa se je povečalo za 18.158
oziroma za 13,1 odstotka. Rast je bila tako približno
enaka kot v 2018. Prvi dan 2020 je tako skupaj
156.351 tujcev predstavljalo 7,5 odstotka vseh
prebivalcev Slovenije, leto pred tem pa je bil delež
pri 6,6 odstotka.
Prebivalstvo je ob začetku leta sestavljalo več
moških kot žensk. Moških je bilo 1.051.066, žensk
pa 1.044.795.
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Pri tem je med državljani Slovenije delež žensk
znašal 51 odstotka (žensk je bilo 992.496, moških pa
947.014), med tujimi državljani pa je bilo žensk le
NAJNOVEJŠE
2 min
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42 min

V Sloveniji tudi
lani rast števila
prebivalcev, spet
zaradi priliva tujih
državl...
Letos še zadnji
del prenove hitre
ceste po Vipavski
dolini

1 ura

Španski nogomet
bo drugačen, ko
bo ponovno
zaživel

1 ura

Predsednik ZZB
NOB Križman:
Negiranje OF je
tiščanje glave v
pesek

2 uri

Pahor obžaluje
razkritja o
dobavah mask,
ker mečejo senco
na sicer odlično
ravna...

tretjina (moških je bilo med tujci 104.052, žensk pa
52.299).
Delež žensk med slovenskimi državljani počasi
upada že vrsto let, med tujimi pa se je po večletni
rasti v zadnjih dveh letih znižal za skoraj dve odstotni
točki. Nižjemu deležu žensk med tujci najverjetneje
botruje dejstvo, da velik del priliva tujcev v zadnjih
letih predstavljajo delavci na začasnem delu v
panogah, kot je gradbeništvo.

Vse objave
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Tako dihajo štirje prototipi slovenskih respiratorjev

FINANCE WIKI
Vsi ukrepi za boj proti gospodarskim posledicam
koronavirusa na enem mestu. Vstopite v Finance
Wiki:
• Pomoči za podjetja
• Pomoči za espeje
• Začasno čakanje na delo doma in povračilo
nadomestila plač
• Krizni dodatek zaposlenim
Zbirke pomoči sproti posodabljamo.
Čas branja: 4 min

3

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

26.04.2020 06:00

Štiri skupine razvojnikov so predstavile prototipe medicinskih
ventilatorjev oziroma respiratorjev. Izdelki kažejo, da lahko v zdravstvu
pridobijo profesionalne izdelke domačega razvoja, ki bi bili tudi
izdelani v Sloveniji.
BORUT HOČEVAR
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Predstavitev naprave Diham, enega od štirih prototipov medicinskega ventilatorja
Foto: Borut Hočevar

Več iz teme:
razvoj >

razvoj in testiranje... >

Klinični center >

fakulteta za... >

Fakulteta za strojništvo >

Mahle >

koronavirus >
Marko Topič >

zdravstvo >
Marko Jankovec >

Metrel >
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Vlada je 22. marca objavila zahteve za profesionalne medicinske ventilatorje in
pozvala ustanove in podjetja z ustreznim znanjem in kompetencami, da v sodelovanju
z UKC Ljubljana razvijejo takšno napravo. Odzvalo se je več ekip iz številnih
podjetij in ustanov.
V Simulacijskem medicinskem centru UKC Ljubljana so 10. aprila opravili na
simulacijski lutki prvo testiranje prototipov delujočih medicinskih ventilatorjev.
Strokovna komisija UKC jih je ovrednotila v štirih fazah testiranja, 14 dni kasneje pa
so opravili dokončno testiranje prototipov.
V petek so štiri ekipe prototipe predstavile javnosti.
FEspirator je nared za množično proizvodnjo
FEspirator so dali ime medicinskemu ventilatorju, ki so ga skupaj s partnerji razvili
na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko. Pobudo je dal profesor Marko Topič,
vodja razvoja je bil profesor Marko Jankovec. Povezali so se s Fakulteto za
strojništvo in s številnimi podjetji, med njimi so Mahle, Metrel, SIQ, Würth
Elektronik, Codex, Pharmamed, Camera Support Systems, ZAX in druga podjetja.

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

»Delali smo praktično 24/7,« je povedal Jankovec. Pri razvoju je sodelovalo preko 30
ljudi, med njimi tudi študenti, skupaj so porabili prek tisoč ur.
V enem mesecu so izdelali dva funkcionalna respiratorja, prvi model je nastal v dveh
tednih, proizvodni prototip pa v 30 dneh. »Na njem so se pustili ventilirati
zdravniki,« pravi Topič.
Proizvodni prototip je pripravljen za proizvodnjo več tisoč kosov, če bi jih v zdravstvu
potrebovali na primer ob morebitnem drugem valu epidemije. Proizvajali bi ga lahko
v slovenskih podjetjih, certificiranih za take naprave. »Upam, da bomo uspeli
vzpostaviti povezavo prek ministrstva za gospodarstvo,« dodaja Topič.
Prototip vključuje inovativne rešitve in napredne algoritme za številne
funkcionalnosti, značilne za profesionalne medicinske ventilatorje. Med drugim
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vključuje hitro in natančno regulacijo tlaka, samodejno zaznavanje vdiha in
večstopenjsko alarmiranje. Naprava presega raven pripomočka pri dihanju, približuje
se profesionalnim ventilatorjem in je nared za reševanje življenj v morebitnih izrednih

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

razmerah.

Foto: Borut Hočevar

Ekipa Fakultete za elektrotehniko z dvema
modeloma medicinskih ventilatorjev. Levi je
pripravljen za proizvodnjo.
Trije načini delovanja respiratorja Diham
Pri respiratorju z imenom Diham so sodelovali Domel, Tehnološki park
Ljubljana, Lotrič Meroslovje, podjetje za razvoj in proizvodnjo izdelkov za vodno
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hlajenje računalnikov EKWB, Zavod 404 in podjetje za industrijsko inženirstvo
BPMC.
Aparat je turbinski tlačni respirator in deluje brez napihljivega meha. Namenjen je
tudi najbolj kritičnim bolnikom z močno poškodovanimi pljuči, ki ne dihajo več sami.
Naprava samostojno zagotavlja lasten vir tlaka in pretoka zraka in ne potrebuje
komprimiranega zraka. Za delovanje je treba zagotoviti samo električno omrežje in vir
kisika. Delovanje je mogoče prilagoditi stanju pacienta in navodilom zdravniškega
osebja. Jedro naprave je motor s puhalom.
Respirator Diham deluje na tri načine:
● v načinu dvojni tlak ali BIPAP naprava diha namesto pacienta, ki ni pri zavesti,
● v načinu CPAP naprava preko maske ali tubusa čaka na sprožilno znamenje,
pacientov vdih. Pacient je pri zavesti in narekuje frekvenco dihanja, respirator pa mu
pomaga,
● pri načinu High Flow pa potuje s kisikom obogaten zrak po ceveh do pacientovega
nosu in zagotavlja pacientu med samostojnim dihanjem zadosten pretok in količino
kisika.
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Natančnost delovanja naprave so zagotovili s kalibriranjem, zanj je poskrbela družba
Lotrič Meroslovje.
Možnosti za redno proizvodnjo naprave je velika, še zlasti zato, ker so vse
komponente izdelane v Slovenji. Zadržek je na primer patentno varstvo, ker ga v
kratkem času ni bilo mogoče preveriti. Koncept in dizajn pa so oblikovali z
inženirskim znanjem in skupaj z zdravniki, zato so takšne rešitve plod slovenskega
znanja, pravijo snovalci respiratorja Diham.
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Foto: Borut Hočevar
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Turbinski tlačni ventilator Diham
Razvoj kot humanitarna akcija
Razvoja respiratorja se je lotila tudi skupina individualnih razvojnikov. Polovica ekipe
je zaposlena v Fotoni, eden je iz Domela, dva sta samostojna podjetnika, sodelovali
so še drugi. »Začeli smo zgodaj, ko so nas v UKC prepričali, da bodo aparati nujno
potrebni. Takrat smo delali cele dneve,« se spominjajo člani ekipe.
Razvoja so se lotili kot humanitarne akcije, nihče ni spraševal po pogodbah ali
finančnih vložkih.
Kasneje, ko se je zdravstvena statistika obrnila, pa so se predvsem ukvarjali z
izboljšanjem naprave. Aparat je zdaj že podoben pravemu respiratorju, ugotavljajo
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avtorji.
Respirator je dokumentiran, s proizvodnjo bi lahko začeli kadarkoli. Slovenska
podjetja lahko začnejo izdelovati sestavne dele. Krmilnik je Fotonin in na začetku so
bili s podjetjem dogovorjeni, da bi lahko krmilnike množično uporabljali, če bi bile
takšne potrebe v zdravstvu. Dogovor so kasneje preklicali, ker ni bilo več potrebe po

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

serijski izdelavi.

Foto: Borut Hočevar

Razvojniki iz več podjetij, največ jih je iz Fotone,
so razvili svoj model respiratorja.
Generiranje zraka z valjem
V Hiši eksperimentov so razvili respirator, ki za generiranje zraka uporablja valj.
Generira ga, ko se os pomika v eno in v drugo smer. Deluje neprekinjeno in v dveh
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načinih:
● ko pacientova pljuča ne delujejo in mora aparat dihati sam in
● v podpornem načinu, ko pljuča sicer delujejo, vendar slabo in jim je treba pomagati.
Pri razvoju je sodelovalo pet sodelavcev in, kot pravijo, jim je vzelo »kar nekaj noči«.
Razvojniki vedo, »kje so pomanjkljivosti in kaj bi bilo treba še narediti«.
»Zelo koristna je bila uporaba testne lutke in pogovori z ljudmi, ki vsakodnevno z
respiratorjem rešujejo življenja. Pridobili smo dragocene izkušnje, ki nam bodo
pomagale pri izboljšavah.«
V Hiši eksperimentov dodajajo, da so napravo naredili iz delov, ki jih je mogoče dobiti
v Sloveniji. Če bi imeli eno leto časa in prave vire, bi naredili pravi, konkurenčen
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respirator, še zagotavljajo v Hiši eksperimentov.
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Foto: Borut Hočevar
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Tim iz Hiše eksperimentov z respiratorjem na
osnovi valja.
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V Sloveniji tudi lani rast števila prebivalcev, spet
zaradi priliva tujih državljanov
STA

Slovenija

26. 04. 2020, 12.05
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Slovenija je imela prvega januarja letos 2.095.861 prebivalcev, kar je 14.953 oseb oziroma 0,7 odstotka več
kot leto prej. Medtem ko se je število državljanov Slovenije lani, tako kot že nekaj let pred tem, zmanjšalo,
se je število tujih državljanov spet povečalo.

Slovenija je imela prvega januarja letos 2.095.861 prebivalcev. Foto: Leo Caharija

LJUBLJANA > V 2019 je število slovenskih državljanov med prebivalci upadlo za 3205 oziroma 0,2 odstotka na
1.939.510. Upad števila slovenskih državljanov je bil s tem nekoliko večji kot v 2018.
Število tujih državljanov pa se je povečalo za 18.158 oziroma za 13,1 odstotka. Rast je bila tako približno enaka
kot v 2018. Prvi dan 2020 je tako skupaj 156.351 tujcev predstavljalo 7,5 odstotka vseh prebivalcev Slovenije,
leto pred tem pa je bil delež pri 6,6 odstotka.
Prebivalstvo je ob začetku leta sestavljalo več moških kot žensk. Moških je bilo 1.051.066, žensk pa 1.044.795.
Pri tem je med državljani Slovenije delež žensk znašal 51 odstotka (žensk je bilo 992.496, moških pa 947.014),
med tujimi državljani pa je bilo žensk le tretjina (moških je bilo med tujci 104.052, žensk pa 52.299).
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Delež žensk med slovenskimi državljani počasi upada že vrsto let, med tujimi pa se je po večletni rasti v zadnjih
dveh letih znižal za skoraj dve odstotni točki. Nižjemu deležu žensk med tujci najverjetneje botruje dejstvo, da
velik del priliva tujcev v zadnjih letih predstavljajo delavci na začasnem delu v panogah, kot je gradbeništvo.
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Deli:
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V Sloveniji tudi lani rast števila prebivalcev, spet zaradi
priliva tujih državljanov

Tujci so v začetku leta predstavljalali 7,5 odstotka vseh prebivalcev Slovenije
M. Z.| 26. april 2020 ob 12:32
MMC RTV SLO, STA

Prebivalstvo je ob začetku leta sestavljalo več moških kot žensk. Foto: BoBo

Slovenija je imela 1. januarja letos 2.095.861 prebivalcev, kar je 14.953 oseb oz. 0,7 odstotka več
kot leto prej. Število državljanov Slovenije se je lani, tako kot že nekaj let pred tem, zmanjšalo,
spet pa se je povečalo število tujih državljanov.
V 2019 je število slovenskih državljanov med prebivalci upadlo za 3205 oz. 0,2 odstotka na 1.939.510.
Upad števila slovenskih državljanov je bil s tem nekoliko večji kot v 2018. Število tujih državljanov pa
se je povečalo za 18.158 oziroma za 13,1 odstotka. Rast je bila tako približno enaka kot v 2018. Prvi
dan 2020 je tako skupaj 156.351 tujcev predstavljalo 7,5 odstotka vseh prebivalcev Slovenije, leto pred
tem pa je bil delež pri 6,6 odstotka.
Prebivalstvo je ob začetku leta sestavljalo več moških kot žensk. Moških je bilo 1.051.066, žensk pa
1.044.795. Pri tem je med državljani Slovenije delež žensk znašal 51 odstotka (žensk je bilo 992.496,
moških pa 947.014), med tujimi državljani pa je bilo žensk le tretjina (moških je bilo med tujci 104.052,
žensk pa 52.299).
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Delež žensk med slovenskimi državljani počasi upada že vrsto let, med tujimi pa se je po večletni rasti v
zadnjih dveh letih znižal za skoraj dve odstotni točki. Nižjemu deležu žensk med tujci najverjetneje
botruje dejstvo, da velik del priliva tujcev v zadnjih letih predstavljajo delavci na začasnem delu v
panogah, kot je gradbeništvo.

Slovenija

prebivalstvo

državljani

tujci

Prijavi napako
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V Sloveniji tudi lani rast števila
prebivalcev, spet zaradi priliva tujih
državljanov
Andrej Petelinšek

Slovenija

Slovenija je imela prvega januarja letos 2.095.861 prebivalcev, kar je
14.953 oseb oz. 0,7 odstotka več kot leto prej. Medtem ko se je število
državljanov Slovenije lani, tako kot že nekaj let pred tem, zmanjšalo, se
je število tujih državljanov spet povečalo.
V 2019 je število slovenskih državljanov med prebivalci upadlo za 3205 oz. 0,2 odstotka na
1.939.510. Upad števila slovenskih državljanov je bil s tem nekoliko večji kot v 2018.
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Število tujih državljanov pa se je povečalo za 18.158 oziroma za 13,1 odstotka. Rast je bila tako
približno enaka kot v 2018. Prvi dan 2020 je tako skupaj 156.351 tujcev predstavljalo 7,5 odstotka
vseh prebivalcev Slovenije, leto pred tem pa je bil delež pri 6,6 odstotka.
Prebivalstvo je ob začetku leta sestavljalo več moških kot žensk. Moških je bilo 1.051.066, žensk pa
1.044.795.
Pri tem je med državljani Slovenije delež žensk znašal 51 odstotka (žensk je bilo 992.496, moških
pa 947.014), med tujimi državljani pa je bilo žensk le tretjina (moških je bilo med tujci 104.052, žensk
pa 52.299).
Delež žensk med slovenskimi državljani počasi upada že vrsto let, med tujimi pa se je po večletni
rasti v zadnjih dveh letih znižal za skoraj dve odstotni točki. Nižjemu deležu žensk med tujci
najverjetneje botruje dejstvo, da velik del priliva tujcev v zadnjih letih predstavljajo delavci na
začasnem delu v panogah, kot je gradbeništvo.
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V Sloveniji tudi lani rast števila prebivalcev, spet zaradi priliva
tujih državljanov
STA,
26.
4.
2020
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Pixabay

Medtem ko se je število državljanov Slovenije lani, tako kot že nekaj let pred tem,
zmanjšalo, se je število tujih državljanov spet povečalo.

Aktualno

Slovenija je imela prvega januarja letos 2.095.861 prebivalcev, kar je 14.953 oseb oz.
0,7 odstotka več kot leto prej. Medtem ko se je število državljanov Slovenije lani, tako
kot že nekaj let pred tem, zmanjšalo, se je število tujih državljanov spet povečalo.
V 2019 je število slovenskih državljanov med prebivalci upadlo za 3205 oz. 0,2 odstotka na 1.939.510. Upad števila
slovenskih državljanov je bil s tem nekoliko večji kot v 2018.
Število tujih državljanov pa se je povečalo za 18.158 oziroma za 13,1 odstotka. Rast je bila tako približno enaka kot v
2018. Prvi dan 2020 je tako skupaj 156.351 tujcev predstavljalo 7,5 odstotka vseh prebivalcev Slovenije, leto pred
tem pa je bil delež pri 6,6 odstotka.
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Prebivalstvo je ob začetku leta sestavljalo več moških kot žensk. Moških je bilo 1.051.066, žensk pa 1.044.795.
Pri tem je med državljani Slovenije delež žensk znašal 51 odstotka (žensk je bilo 992.496, moških pa 947.014), med
tujimi državljani pa je bilo žensk le tretjina (moških je bilo med tujci 104.052, žensk pa 52.299).
Delež žensk med slovenskimi državljani počasi upada že vrsto let, med tujimi pa se je po večletni rasti v zadnjih dveh
letih znižal za skoraj dve odstotni točki. Nižjemu deležu žensk med tujci najverjetneje botruje dejstvo, da velik del
priliva tujcev v zadnjih letih predstavljajo delavci na začasnem delu v panogah, kot je gradbeništvo.
prebivalstvo

statistika
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Na Dolenjskem in v Beli krajini ni večjih
odpuščanj zaposlenih
26. aprila, 2020

Vir: pixabay.com.

Epidemija z novim koronavirusom ni povzročila večjih odpuščanj zaposlenih.
Število registriranih brezposelnih sicer tudi aprila narašča, vendar počasneje kot
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v prvih tednih epidemije. Hkrati že prihaja do novih zaposlitev, na zavodu za
zaposlovanje namreč že zaznavajo več povpraševanja po delavcih, priliv v
brezposelnost pa se tudi že umirja.

RAZLOG ZA TO SO UKREPI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE,
KATERE CILJ JE OHRANITI ČIM VEČ DELOVNIH MEST,
OHRANITI GOSPODARSTVO IN POMAGATI
NAJRANLJIVEJŠIM.
Podatki za Dolenjsko in Belo krajino kažejo, da večjih odpuščanj zaposlenih v času
epidemije novega koronavirusa niti ni bilo. Je pa več podjetij, ki so zaposlenim odredili
čakanje na delo, nekateri vse do 31. maja, vendar pa bodo ti vseeno prejeli plačilo, denar
za njihove plače ter davke in prispevke je z zakonom zagotovila Vlada RS.
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Podatki tudi kažejo, da se je večjemu delu na novo prijavljenih na zavod za zaposlovanje
sicer iztekla pogodba za določen čas, ki je v podjetjih niso podaljšali. V prvih 20 dneh
aprila se je na zavod po besedah vodje novomeške enote Tatjane Muhič za nekatere
medije na novo prijavilo 386 nezaposlenih.
Po dostopnih ostalih podatkih so na novo prijavljeni nezaposleni prišli iz dejavnosti, ki jih
je epidemija najbolj prizadela. To so turizem, gostinstvo, osebne storitve, športne in
neživilske trgovine, popravila osebnih vozil, agencije za posredovanje dela pa tudi
nekatere proizvodne dejavnosti. Manj prijavljenih nezaposlenih pa je prišlo iz
prevozništva, gradbeništva in podobnih dejavnosti.

KER SE NEKATERE DEJAVNOSTI SPET ODPIRAJO, NA
ZAVODU ŽE ZAZNAVAJO NEKOLIKO VEČ POVPRAŠEVANJA
PO DELAVCIH, PRILIV V BREZPOSELNOST PA SE TUDI ŽE
UMIRJA.
Kakšno je trenutno stanje na področju gospodarstva in podjetništva na
Dolenjskem in v Beli krajini?
Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in
Bele krajine, je v teh dneh za enega od medijev povedal, da
je stanje zahtevno. Nekatera podjetja delujejo tudi v času
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krize, nekateri so tudi zmanjšali število zaposlenih. Del pa je
začasno zaustavil proizvodnjo. Spomnimo tu na Revoz, ki naj
bi sicer začel s proizvodnjo v torek, Adria Mobil je z delom
začela takoj, ko je bilo to mogoče, prav tako Krka, tovarna
zdravil, če omenimo največje.
Kordiš navaja, da je manjša podjetja in podjetnike najbolj
prizadel odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev,
ki je začel veljati 15. marca. To pomenijo ukrepi za
preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom, ko je

Tomaž Kordiš

začasno zastala vsa država. Večjo težavo je gospodarstvu
in podjetnikom na Dolenjskem in v Beli krajini povzročil ukrep o zaustavitvi dnevnih
migracij s Hrvaške, predvsem tisti, ko je Vlada Republike Hrvaške 19. marca
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2020sprejela odlok o začasni prepovedi prehoda prek mejnih prehodov Republike
Hrvaške. Ta odlok je za približno 650 delavcev iz Hrvaške pomenil, da ne morejo
na delo v našo regijo. Na zbornici so sicer pričakovali, da bo s prenehanjem veljavnosti
tega odloka ponovno možna dnevna migracija hrvaških delavcev, prenehanje odloka so
pričakovali z 20. aprilom 2020, vendar zaenkrat še velja.
Glede ocene škode zaradi koronavirusa je Kordiš povedal, da te še ni možno
napovedati, da pa bodo posamezne dejavnosti to različno občutile.

IZPOSTAVIL JE TURIZEM, KI JE OBČUTILA KORONAVIRUS
KRIZO ŽE PRED PRVIMI OKUŽBAMI V SLOVENIJI IN JIH BO
ŠE VEČ MESECEV PO ZAKLJUČKU EPIDEMIJE IN
PANDEMIJE.
Nadalje navaja, da so poleg turizma najbolj prizadete dejavnosti, ki so vezane na turizem.
Podobno je z gostinsko dejavnostjo ter trgovino motornih vozil.
Glede ocene, kdaj se bo gospodarstvo postavilo na noge in v kolikšnem času, pa
je Kordiš dejal:
“Po zaključku epidemije bo potrebno še vsaj 6 do 8 mesecev brez ukrepov, da se
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gospodarstvo »postavi na noge«. Pri tem pa je pomembno, da bodo zakonodaja in ukrepi,
ki jih sprejema država, usmerjeni v ohranjanje konkurenčne prednosti slovenskih
izvoznikov, da bodo ti s tem ohranili kupce in omogočili hiter izhod Slovenije iz te
svetovne krize s čim manjšimi posledicami za vse državljane.”

ZA KONEC: PREDELOVALNE DEJAVNOSTI SE POČASI
POSTAVLJAJO NA NOGE. ZA TURIZEM PA V SLOVENSKI
TURISTIČNI ORGANIZACIJI OCENJUJEJO, DA BO LETOS
POVPRAŠEVANJE UPADLO ZA KAR 60 DO 70 ODSTOTKOV.
VENDAR PA BO VLADA TURIZMU V TRETJEM PAKETU
UKREPOV NAMENILA ŠE POSEBNO POZORNOST. PRVA DVA
PAKETA UKREPOV DRŽAVNE POMOČI GOSPODARSTVU IN
PREBIVALSTVU STA SICER TEŽKA PREKO 5,2 MILIJARDE

59

26.04.2020

Seniorji.info

Nedelja, 16:49

Država: Slovenija

Kazalo

1/2

https://www.seniorji.info/v-sloveniji-tudi-lani-ra...

V Sloveniji tudi lani rast števila prebivalcev, spet
zaradi priliva tujih državljanov
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STA, M.D., 26.4.2020

Andrej Petelinšek

Slovenija je imela prvega januarja letos 2.095.861 prebivalcev, kar je 14.953 oseb oz.
0,7 odstotka več kot leto prej. Medtem ko se je število državljanov Slovenije lani, tako
kot že nekaj let pred tem, zmanjšalo, se je število tujih državljanov spet povečalo.
V 2019 je število slovenskih državljanov med prebivalci upadlo za 3205 oz. 0,2
odstotka na 1.939.510. Upad števila slovenskih državljanov je bil s tem nekoliko večji
kot v 2018.
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Število tujih državljanov pa se je povečalo za 18.158 oziroma za 13,1 odstotka. Rast
je bila tako približno enaka kot v 2018. Prvi dan 2020 je tako skupaj 156.351 tujcev
predstavljalo 7,5 odstotka vseh prebivalcev Slovenije, leto pred tem pa je bil delež pri
6,6 odstotka.
Prebivalstvo je ob začetku leta sestavljalo več moških kot žensk. Moških je bilo
1.051.066, žensk pa 1.044.795.
Pri tem je med državljani Slovenije delež žensk znašal 51 odstotka (žensk je bilo
992.496, moških pa 947.014), med tujimi državljani pa je bilo žensk le tretjina
(moških je bilo med tujci 104.052, žensk pa 52.299).
Delež žensk med slovenskimi državljani počasi upada že vrsto let, med tujimi pa se
je po večletni rasti v zadnjih dveh letih znižal za skoraj dve odstotni točki. Nižjemu
deležu žensk med tujci najverjetneje botruje dejstvo, da velik del priliva tujcev v
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zadnjih letih predstavljajo delavci na začasnem delu v panogah, kot je gradbeništvo.
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Konec marca na Koroškem za 15 odstotkov več
brezposelnih kot pred letom dni
STA
26. aprila, 2020

26 aprila, 2020

14:11

14:11

Novice
Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob
Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica
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OGLAS

OGLAS

Na Koroškem se je brezposelnost marca letos v primerjavi z marcem lani
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povečala za 15,2 odstotka, največ v okviru urada za delo Ravne na Koroškem,
in sicer za 17,9 odstotka. V zadnjem obdobju je največ na novo brezposelnih s
področij gostinstva, poslovnih dejavnosti, gradbeništva, trgovine in drugih
dejavnosti.
Konec marca je bilo na štirih koroških uradih za delo registriranih 2586 brezposelnih
oseb, kar je 342 oseb oz. za 15,2 odstotka več kot marca lani. Za primerjavo, v
Sloveniji se je v tem obdobju brezposelnost medletno povečala za 1,7 odstotka.
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OGLAS
V primerjavi s koncem februarja letos je bilo na Koroškem konec marca evidentiranih
109 brezposelnih oseb več, kar pomeni 4,4-odstoten prirast, kažejo podatki velenjske
območne službe Zavoda RS za zaposlovanje.
Marca je bilo na Koroškem med brezposelnimi 53 odstotkov žensk, 37,4 odstotka
brezposelnih je bilo starih 50 let in več, med brezposelnimi je bilo dobrih 26 odstotkov
invalidov. Dobra desetina je bilo prvih iskalcev zaposlitve, skoraj 42 odstotkov vseh
brezposelnih na Koroškem pa so marca predstavljali dolgotrajno brezposelni.
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OGLAS

OGLAS
Glede na december lani se je do konca marca letos na Koroškem število registriranih
brezposelnih povečalo za 11,3 odstotka. Povečalo se je v vseh štirih uradih za delo,
največ pa na uradu za delo Radlje ob Dravi, in sicer za 12,4 odstotka. Sledijo uradi
za delo Ravne na Koroškem (12 odstotkov), Dravograd (11,8 odstotka) in Slovenj
Gradec (9,4 odstotka).
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Zadnji podatki o stopnji registrirane brezposelnosti so za letošnji februar, ko je ta na
Koroškem znašala 8,2 odstotka. V Sloveniji je bila stopnja registrirane brezposelnosti
februarja letos 7,9 odstotka.
OGLAS

Napovedi za naprej je težko podati, so za STA navedli na velenjski enoti zavoda, kjer
si želijo, da bi se brezposelnost v naslednjih mesecih umirjala in da se bodo
brezposelne osebe lahko čim prej zaposlile nazaj k prejšnjim delodajalcem.
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Med drugim zaradi močnega upada naročil že odpuščajo v mežiškem Tabu, kjer so
23 delavcev odpustili zaradi poslovnih razlogov.
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V Sloveniji tudi lani rast števila prebivalcev, spet zaradi
priliva tujih državljanov
Tujci so na začetku leta predstavljali 7,5 odstotka vseh prebivalcev Slovenije
M. Z.| 26. april 2020 ob 12:32
MMC RTV SLO, STA

Prebivalstvo je ob začetku leta sestavljalo več moških kot žensk. Foto: BoBo

Slovenija je imela 1. januarja letos 2.095.861 prebivalcev, kar je 14.953 oseb oz. 0,7 odstotka
več kot leto prej. Število državljanov Slovenije se je lani, tako kot že nekaj let pred tem,
zmanjšalo, spet pa se je povečalo število tujih državljanov.
V 2019 je število slovenskih državljanov med prebivalci upadlo za 3205 oz. 0,2 odstotka na 1.939.510.
Upad števila slovenskih državljanov je bil s tem nekoliko večji kot v 2018. Število tujih državljanov pa se
je povečalo za 18.158 oziroma za 13,1 odstotka. Rast je bila tako približno enaka kot v 2018. Prvi dan
2020 je tako skupaj 156.351 tujcev predstavljalo 7,5 odstotka vseh prebivalcev Slovenije, leto pred tem
pa je bil delež pri 6,6 odstotka.
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Prebivalstvo je ob začetku leta sestavljalo več moških kot žensk. Moških je bilo 1.051.066, žensk pa
1.044.795. Pri tem je med državljani Slovenije delež žensk znašal 51 odstotkov (žensk je bilo 992.496,
moških pa 947.014), med tujimi državljani pa je bilo žensk le tretjina (moških je bilo med tujci 104.052,
žensk pa 52.299).
Delež žensk med slovenskimi državljani počasi upada že vrsto let, med tujimi pa se je po večletni rasti v
zadnjih dveh letih znižal za skoraj dve odstotni točki. Vzrok za nižji delež žensk med tujci je najverjetneje
dejstvo, da velik del priliva tujcev v zadnjih letih predstavljajo delavci na začasnem delu v panogah, kot je
gradbeništvo.
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Konec marca na Koroškem za 15 odstotkov več brezposelnih
kot pred letom dni
Večer

NEDELJA, 26. APRIL 2020 OB 14:30
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Na Koroškem se je brezposelnost marca letos v primerjavi z marcem lani povečala za 15,2
odstotka, največ v okviru urada za delo Ravne na Koroškem, in sicer za 17,9 odstotka. V
zadnjem obdobju je največ na novo brezposelnih s področij gostinstva, poslovnih dejavnosti,
gradbeništva, trgovine in drugih dejavnosti.
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Konec marca na Koroškem za 15 odstotkov več
brezposelnih kot pred letom dni
26.04.2020 13:40

Dravograd, 26. aprila (STA) - Na Koroškem se je brezposelnost marca letos v primerjavi
z marcem lani povečala za 15,2 odstotka, največ v okviru urada za delo Ravne na
Koroškem, in sicer za 17,9 odstotka. V zadnjem obdobju je največ na novo brezposelnih
s področij gostinstva, poslovnih dejavnosti, gradbeništva, trgovine in drugih
dejavnosti.
Konec marca je bilo na štirih koroških uradih za delo registriranih 2586 brezposelnih oseb, kar
je 342 oseb oz. za 15,2 odstotka več kot marca lani. Za primerjavo, v Sloveniji se je v tem
obdobju brezposelnost medletno povečala za 1,7 odstotka.
V primerjavi s koncem februarja letos je bilo na Koroškem konec marca evidentiranih 109
brezposelnih oseb več, kar pomeni 4,4-odstoten prirast, kažejo podatki velenjske območne
službe Zavoda RS za zaposlovanje.

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

Marca je bilo na Koroškem med brezposelnimi 53 odstotkov žensk, 37,4 odstotka brezposelnih
je bilo starih 50 let in več, med brezposelnimi je bilo dobrih 26 odstotkov invalidov. Dobra
desetina je bilo prvih iskalcev zaposlitve, skoraj 42 odstotkov vseh brezposelnih na Koroškem
pa so marca predstavljali dolgotrajno brezposelni.
Glede na december lani se je do konca marca letos na Koroškem število registriranih
brezposelnih povečalo za 11,3 odstotka. Povečalo se je v vseh štirih uradih za delo, največ pa
na uradu za delo Radlje ob Dravi, in sicer za 12,4 odstotka. Sledijo uradi za delo Ravne na
Koroškem (12 odstotkov), Dravograd (11,8 odstotka) in Slovenj Gradec (9,4 odstotka).
Zadnji podatki o stopnji registrirane brezposelnosti so za letošnji februar, ko je ta na Koroškem
znašala 8,2 odstotka. V Sloveniji je bila stopnja registrirane brezposelnosti februarja letos 7,9
odstotka.
Napovedi za naprej je težko podati, so za STA navedli na velenjski enoti zavoda, kjer si želijo,
da bi se brezposelnost v naslednjih mesecih umirjala in da se bodo brezposelne osebe lahko
čim prej zaposlile nazaj k prejšnjim delodajalcem.
Med drugim zaradi močnega upada naročil že odpuščajo v mežiškem Tabu, kjer so 23
delavcev odpustili zaradi poslovnih razlogov.
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V Sloveniji tudi lani rast števila prebivalcev, spet
zaradi priliva tujih državljanov
STA

Slovenija

26. 04. 2020, 12.05

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

Slovenija je imela prvega januarja letos 2.095.861 prebivalcev, kar je 14.953 oseb oziroma 0,7 odstotka več
kot leto prej. Medtem ko se je število državljanov Slovenije lani, tako kot že nekaj let pred tem, zmanjšalo,
se je število tujih državljanov spet povečalo.

Slovenija je imela prvega januarja letos 2.095.861 prebivalcev. Foto: Leo Caharija

LJUBLJANA > V 2019 je število slovenskih državljanov med prebivalci upadlo za 3205 oziroma 0,2 odstotka na
1.939.510. Upad števila slovenskih državljanov je bil s tem nekoliko večji kot v 2018.
Število tujih državljanov pa se je povečalo za 18.158 oziroma za 13,1 odstotka. Rast je bila tako približno enaka kot
v 2018. Prvi dan 2020 je tako skupaj 156.351 tujcev predstavljalo 7,5 odstotka vseh prebivalcev Slovenije, leto pred
tem pa je bil delež pri 6,6 odstotka.
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Prebivalstvo je ob začetku leta sestavljalo več moških kot žensk. Moških je bilo 1.051.066, žensk pa 1.044.795.
Pri tem je med državljani Slovenije delež žensk znašal 51 odstotka (žensk je bilo 992.496, moških pa 947.014), med
tujimi državljani pa je bilo žensk le tretjina (moških je bilo med tujci 104.052, žensk pa 52.299).

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

Delež žensk med slovenskimi državljani počasi upada že vrsto let, med tujimi pa se je po večletni rasti v zadnjih
dveh letih znižal za skoraj dve odstotni točki. Nižjemu deležu žensk med tujci najverjetneje botruje dejstvo, da velik
del priliva tujcev v zadnjih letih predstavljajo delavci na začasnem delu v panogah, kot je gradbeništvo.
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V Sloveniji tudi lani rast števila prebivalcev, spet zaradi
priliva tujih državljanov
Tujci so na začetku leta predstavljali 7,5 odstotka vseh prebivalcev Slovenije
M. Z.| 26. april 2020 ob 12:32
MMC RTV SLO, STA

Prebivalstvo je ob začetku leta sestavljalo več moških kot žensk. Foto: BoBo

Slovenija je imela 1. januarja letos 2.095.861 prebivalcev, kar je 14.953 oseb oz. 0,7 odstotka
več kot leto prej. Število državljanov Slovenije se je lani, tako kot že nekaj let pred tem,
zmanjšalo, spet pa se je povečalo število tujih državljanov.
V 2019 je število slovenskih državljanov med prebivalci upadlo za 3205 oz. 0,2 odstotka na 1.939.510.
Upad števila slovenskih državljanov je bil s tem nekoliko večji kot v 2018. Število tujih državljanov pa se
je povečalo za 18.158 oziroma za 13,1 odstotka. Rast je bila tako približno enaka kot v 2018. Prvi dan
2020 je tako skupaj 156.351 tujcev predstavljalo 7,5 odstotka vseh prebivalcev Slovenije, leto pred tem
pa je bil delež pri 6,6 odstotka.

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

Prebivalstvo je ob začetku leta sestavljalo več moških kot žensk. Moških je bilo 1.051.066, žensk pa
1.044.795. Pri tem je med državljani Slovenije delež žensk znašal 51 odstotkov (žensk je bilo 992.496,
moških pa 947.014), med tujimi državljani pa je bilo žensk le tretjina (moških je bilo med tujci 104.052,
žensk pa 52.299).
Delež žensk med slovenskimi državljani počasi upada že vrsto let, med tujimi pa se je po večletni rasti v
zadnjih dveh letih znižal za skoraj dve odstotni točki. Vzrok za nižji delež žensk med tujci je najverjetneje
dejstvo, da velik del priliva tujcev v zadnjih letih predstavljajo delavci na začasnem delu v panogah, kot je
gradbeništvo.
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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!

Tudi na Koroškem močno raste
brezposelnost

26. APRILA, 2020

Ravne na Koroškem – Na Koroškem se je brezposelnost marca letos v primerjavi z marcem lani
povečala za 15,2 odstotka, največ v okviru urada za delo Ravne na Koroškem, in sicer za 17,9 odstotka.
V zadnjem obdobju je največ na novo brezposelnih s področij gostinstva, poslovnih dejavnosti,
gradbeništva, trgovine in drugih dejavnosti. Konec marca je bilo na štirih koroških uradih za delo
registriranih 2586 brezposelnih oseb, kar je 342 oseb oz. za 15,2 odstotka več kot marca lani. Za
primerjavo, v Sloveniji se je v tem obdobju brezposelnost medletno povečala za 1,7 odstotka.
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