Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 1. 4. 2020
Število objav: 22
Internet: 18
Tisk: 4
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 21
Inženirski dan: 0

Naslov

Gradbinci z ukrepi omogočajo delovanje gradbišč

Zaporedna št.
1

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 31. 3. 2020

Stran v zbirki:
7

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Velika večina podjetij v gradbeništvu je sposobna zagotoviti ukrepe za preprečitev širjenja koronavirusa in s tem
omogočajo delovanje sebi ter podizvajalcem in dobaviteljskim industrijam, pravijo...

Naslov

Po predlogu ministrstva za kulturo bi samozaposleni izpad dohodka izkazovali glede na
polletje (dopolnjeno)

Zaporedna št.
2

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kultura; 31. 3. 2020

Stran v zbirki:
8

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...se pogosto spopadajo z izzivi projektnega dela. A podobno po njihovih besedah velja za samozaposlene v drugih
panogah, denimo v turizmu, gostinstvu in gradbeništvu. Zato predlagani amandma zajema vse samozaposlene. Tistim,
ki jim bo v času epidemije propadla pravica vpisa v razvid samozaposlenih in so sicer upravičeni...

Naslov

Koronavirus: Proizvodnje v krču, a še kljubujejo

Zaporedna št.
3

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 31. 3. 2020

Stran v zbirki:
14

Avtor

Timotej Milanov, Petra Lesjak Tušek, Peklar Slavica Pičerko, Rozmari Petek, Nina Ambrož

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...med drugim opozarja direktor TBP Lenart Danilo Rojko. Mariborsko gospodarstvo zaradi koronavirusa močno znižuje
obseg proizvodnje, turizem je ugasnil, gradbeništvo ugaša. V Coni Tezno, kjer deluje več kot 200 podjetij zlasti na
področju avtomobilske industrije, visokotehnoloških izdelkov, logistike, marketinga itd....

Naslov

Marko Jaklič: Ukrepe bo treba začeti sprejemati dolgoročneje

Zaporedna št.
4

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 31. 3. 2020

Stran v zbirki:
15

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...optimiziramo, če ne pazimo, bolj krhki postanejo, pa je v pogovoru opozoril Žiga Turk, tudi član skupine, ki je
pripravila smernice za sveženj ukrepov. V gradbeništvu se trudijo graditi žilave, odporne stvari, na kar pa družba v
dobrih časih pozabi. "Optimizirali smo vse sisteme, najceneje se stvari dobi na Kitajskem...

Naslov

Gradbena dovoljenja v koronapredalih

Zaporedna št.
5

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

V ospredju; 1. 4. 2020

Stran v zbirki:
17

Avtor

Peter Pahor

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Stran: 4

Površina: 386 cm2

...GRADBENIŠTVO Gradbena dovoljenja v koronapredalih Na upravnih enotah ne rešujejo vlog za izdajo gradbenih
dovoljenj, na okoljskem ministrstvu in agenciji za okolje...
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Naslov

Gradbeništvo bo pomemben blažilec krize

Zaporedna št.
6

Medij

Svetkapitala.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 3. 2020

Stran v zbirki:
24

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...času epidemije,«sporočajo iz Sindikata gradbenih delavcev, kjer se borijo za zaprtje gradbišč. Opozorili so tudi na to,
da delavci migranti, ki jih je v gradbeništvu največ, pogosto nimajo pogojev za bivanje, ki bi omogočali samoizolacijo v
primeru, da zbolijo. Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so...

Naslov

Gradbeniki ne morejo več graditi

Zaporedna št.
7

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Primorska; 1. 4. 2020

Stran v zbirki:
26

Avtor

Alenka Penjak

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Gradbeniki ne morejo več graditi

Zaporedna št.
8

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Naslovna stran; 1. 4. 2020

Stran v zbirki:
27

Avtor

Alenka Penjak

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Površina: 464 cm2

...Gradi jo CGP Novo mesto, investicijo pa plača Mestna občina Koper. V koprski občini so nam povedali, da dela na
gradbišču še zmeraj potekajo nemoteno. Gradbeništvo z več kot 65.000 delavci V Gospodarski zbornici Slovenije
ugotavljajo, da so odgovorna podjetja znižala število prisotnih na gradbiščih, zmanjšata obseg...

Naslov

Tisk

Stran: 11

Stran: 1

Površina: 159 cm2

istra Gradbenikom zmanjkuje materiala Gradbeniki ne morejo več graditi * Alenka Penjak Gradbeniki so se znašli v
obdobju, ko domala ne morejo več graditi. Kopnijo jim zaloge materiala, kupiti pa ga ne morejo, saj so tovarne zaprle
vrata. Številni delavci so že na čakanju. “Četudi imamo na

Naslov

Koronavirus: Proizvodnje v krču, a še kljubujejo

Zaporedna št.
9

Medij

Vecerkoroska.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 3. 2020

Stran v zbirki:
30

Avtor

Timotej Milanov, Petra Lesjak Tušek, Peklar Slavica Pičerko, Nina Ambrož, Rozamari Petek

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...med drugim opozarja direktor TBP Lenart Danilo Rojko. Mariborsko gospodarstvo zaradi koronavirusa močno znižuje
obseg proizvodnje, turizem je ugasnil, gradbeništvo ugaša. V Coni Tezno, kjer deluje več kot 200 podjetij zlasti na
področju avtomobilske industrije, visokotehnoloških izdelkov, logistike, marketinga itd....

Naslov

Stari most so prestavili, novega že postavljajo

Zaporedna št.
10

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Gorenjska; 31. 3. 2020

Stran v zbirki:
31

Avtor

Jasna Paladin

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Stran: 10

Površina: 131 cm2

Stari most so prestavili, novega že postavljajo Jasna Paladin Domžale - Občina Domžale se je v teh dneh lotila
rekonstrukcije dotrajanega mostu za pešce in kolesarje čez Kamniško Bistrico pri Šumberku. Z izbranim izvajalcem so v
začetku tedna stari most z dvema avtodvigaloma prestavili nekaj deset
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Naslov

Varno delujoče gradbeništvo

Zaporedna št.
11

Medij

Si21.com, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 31. 3. 2020

Stran v zbirki:
32

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...izstopov na gradbišča, določila postopke dobave in razdeljevanja prehrane, uporabe skupnih sanitarij," pravi direktor
GZS - Zbornice gradbeništva in IGM mag. Jože Renar. Velika večina podjetij v gradbeništvu je zahtevane pogoje
sposobna zagotoviti in s tem omogočiti poslovno aktivnost ne le njim samim, ampak tudi svojim podizvajalcem...

Naslov

Koronavirus: Proizvodnje v krču, a še kljubujejo

Zaporedna št.
12

Medij

Seniorji.info, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 3. 2020

Stran v zbirki:
36

Avtor

Timotej Milanov, Petra Lesjak Tušek, Peklar Slavica Pičerko, Rozmari Petek, Nina Ambrož

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...med drugim opozarja direktor TBP Lenart Danilo Rojko. Mariborsko gospodarstvo zaradi koronavirusa močno znižuje
obseg proizvodnje, turizem je ugasnil, gradbeništvo ugaša. V Coni Tezno, kjer deluje več kot 200 podjetij zlasti na
področju avtomobilske industrije, visokotehnoloških izdelkov, logistike, marketinga itd....

Naslov

S kolesom v službo v drugo občino da, na izlet ali trening ne

Zaporedna št.
13

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 3. 2020

Stran v zbirki:
39

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...dogajalo. Pozval je, da se "v teh dneh ne gremo turizma in športnih aktivnosti". Pojasnil je, da veliko gospodarskih
panog deluje še naprej, med njimi gradbeništvo, trgovine in druge nujne storitve. "Če bo treba, bomo morali zaostriti
tudi te stvari, a si tega ne želimo, kajti to pomeni popolno ustavitev vsega, kar...

Naslov

Varno delujoče gradbeništvo v času ukrepov proti koronavirusu – pomemben blažilec
gospodarske krize

Zaporedna št.
14

Medij

Si24.news, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 3. 2020

Stran v zbirki:
42

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...izstopov na gradbišča, določila postopke dobave in razdeljevanja prehrane, uporabe skupnih sanitarij,” pravi direktor
GZS – Zbornice gradbeništva in IGM mag. Jože Renar.Velika večina podjetij v gradbeništvu je zahtevane pogoje
sposobna zagotoviti in s tem omogočiti poslovno aktivnost ne le njim samim, ampak tudi svojim podizvajalcem...

Naslov

S kolesom v službo v drugo občino da, na izlet ali trening ne

Zaporedna št.
15

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 3. 2020

Stran v zbirki:
45

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...dogajalo. Pozval je, da se "v teh dneh ne gremo turizma in športnih aktivnosti". Pojasnil je, da veliko gospodarskih
panog deluje še naprej, med njimi gradbeništvo, trgovine in druge nujne storitve. "Če bo treba, bomo morali zaostriti
tudi te stvari, a si tega ne želimo, kajti to pomeni popolno ustavitev vsega, kar...
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Naslov

Slovenska gospodarska klima se je marca precej poslabšala

Zaporedna št.
16

Medij

Preberi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 3. 2020

Stran v zbirki:
46

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Upadle so vrednosti kazalniov v prav vseh panogah, ki so večinoma tudi pod dolgoletnim povprečjem, razen pri
gradbeništvu -- slabše je tudi zaupanje potrošnikov ...

Naslov

Gradbeništvo bo pomemben blažilec krize

Zaporedna št.
17

Medij

Preberi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 3. 2020

Stran v zbirki:
47

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

Gradbeniška zbornica je pozvala investitorje in delodajalce, naj na gradbiščih zagotovijo pogoje za nadaljevanje dela.

Naslov

Študij v ZDA in v Sloveniji: ali cenimo brezplačno izobraževanje?

Zaporedna št.
18

Medij

New.dostop.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 31. 3. 2020

Stran v zbirki:
51

Avtor

Mojca Kupčič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Navsezadnje gre za prevelike vsote denarja. Tudi Cody bi, če bi imel možnost brezplačnega študija, sedaj pridno
študiral, namesto tega pa je zaposlen v gradbeništvu. Cody je leto in pol obiskoval Colorado Mesa University. Drag
študij sicer ni edini razlog, zakaj se je raje odločil za zaposlitev. Študiral je leto in...

Naslov

Gradbeništvo bo pomemben blažilec krize

Zaporedna št.
19

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 3. 2020

Stran v zbirki:
58

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

Pred dnevi smo poročali o tem, da se delo na mnogih gradbiščih nemoteno nadaljuje. Dela naj bi na gradbiščih
potekala pod strogimi pogoji, po katerih morajo delavci obvezno uporabljati ustrezno zaščitno opremo (maske, rute,
rokavice). Zapuščanje gradbišča med delovnim časom je prepovedano, prav

Naslov

Med prejemniki uglednih ERC projektov za uveljavljene raziskovalce kar trije slovenski
raziskovalci

Zaporedna št.
20

Medij

Gov.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 31. 3. 2020

Stran v zbirki:
62

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Internet

Povzetek

...projekta bodo raziskovalci razvili tudi nove, zelo napredne metode za identifikacijo nabitih delcev. Evalvacijski panel
ERC za sistemsko in komunikacijsko inženirstvo je podprl petletni projekt LOGOS dr. Igorja Muševiča na nosilni
instituciji Institut »Jožef Stefan«, ki je ovrednoten na okvirno 2,5 milijona evrov. Projekt...

Naslov

Gradbinci z ukrepi omogočajo delovanje gradbišč

Zaporedna št.
21

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 3. 2020

Stran v zbirki:
63

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Ljubljana, 31. marca (STA) - Velika večina podjetij v gradbeništvu je sposobna zagotoviti ukrepe za preprečitev
širjenja koronavirusa in s tem omogočajo delovanje sebi ter podizvajalcem in dobaviteljskim industrijam, pravijo...

5

Naslov

Protikoronskemu zakonu načeloma izrazi podpore, a tudi opozorila

Zaporedna št.
22

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 3. 2020

Stran v zbirki:
66

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...prizadete - turizmu s celotno dobaviteljsko verigo, vrsti storitvenih panog, delom logistike, delom proizvodnih panog,
tehnični trgovini, projektiranju in gradbeništvu zaradi pričakovanega upada investicij. Gospodarska zbornica Slovenije (
GZS) je ocenila, da je zakonski predlog pomemben za prebivalstvo in gospodarstvo,...

6

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

31.03.2020
Tuesday
Torek
Kazalo

10:25
https://www.sta.si/2746720/gradbinci-z-ukrepi-omog...

1/1

Gradbinci z ukrepi omogočajo delovanje
gradbišč

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

Velika večina podjetij v gradbeništvu je sposobna zagotoviti ukrepe za preprečitev širjenja koronavirusa in s tem
omogočajo delovanje sebi ter podizvajalcem in dobaviteljskim industrijam, pravijo v panožni zbornici pri GZS. Deležnike
pozivajo k zagotavljanju pogojev za varno delo, saj je delujoče gradbeništvo pomemben blažilec krize.
"Odgovorna podjetja so znižala število prisotnih na gradbiščih in vzpostavila zmanjšano intenziteto dela, uvedla stroga
pravila obnašanja zaposlenih: od prevozov na gradbišča, izvajanja del do komuniciranja na varnih medsebojnih razdaljah.
Uvedla so strogo kontrolo vstopov in izstopov na gradbišča, določila postopke dobave in razdeljevanja prehrane, uporabe
skupnih sanitarij," je danes sporočil direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS Jože Renar
.
Ta podjetja predstavljajo pomemben del slovenskega gospodarstva in so z več kot 65.000 zaposlenimi izjemno
pomemben zaposlovalec, poudarja Renar. Tako investitorje in izvajalce kot javne službe, ki omogočajo nemoteno
dejavnost gradbeništva, poziva, da skupaj iščejo poti za zagotavljanje pogojev za nadaljevanje dela na gradbenih
projektih v Sloveniji povsod, kjer je to možno.
"Varno delujoče gradbeništvo v času trajanja ukrepov proti koronavirusu bo tako postalo pomemben blažilec globoke
gospodarske krize, ki se nam nezadržno približuje," je dodal Renar.
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Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

31.03.2020
Tuesday
Torek
Kazalo

13:29
https://www.sta.si/2746829/po-predlogu-ministrstva...

1/1

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

Po predlogu ministrstva za kulturo bi
samozaposleni izpad dohodka izkazovali glede
na polletje (dopolnjeno)
Pomoč samozaposlenim, predvidena v predlogu zakona za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa, zadeva tudi
področje kulture. Pristojni minister Vasko Simoniti je dejal, da je ministrstvo zaradi specifik dela samozaposlenih vložilo
dopolnilo, po katerem bi ti izpad dohodkov izkazovali glede na zadnje polletje, in ne na februar.
Simoniti je na današnji novinarski konferenci dejal, da je v predlogu interventnega zakona posebna pozornost namenjena
tudi najranljivejšim skupinam na področju kulture. Samozaposlenim v kulturi bo država tako kot ostalim samozaposlenim
in kmetom po zakonskem predlogu vlade omogočila izredno trimesečno denarno pomoč v obliki temeljnega dohodka. Ta
naj bi za mesec marec znašala 350 evrov, ob izkazanem izpadu dohodka vsaj za 25 odstotkov v primerjavi s februarjem,
za april in maj pa 700 evrov, ob izpadu dohodka v vsaj 50 odstotkih. Prav tako pa bo država samozaposlenim v času
epidemije novega koronavirusa krila vse pripadajoče prispevke za socialno varnost.
V okvir omenjenih nadomestil po besedah Simonitija sodijo samozaposleni, ki se ukvarjajo z različnimi umetniškimi
praksami, samostojni novinarji in verski uslužbenci.
Je pa minister priznal, da je specifika delovanja samozaposlenih v kulturi v tem, da je njihovo delo vezano na projekte. Kot
je dejal, so zato na ministrstvu za kulturo pripravili dopolnilo k predlogu zakona. Po dopolnilu bi samozaposleni svoje
stanje dokazovali na podlagi dohodkov iz zadnjega pol leta, saj so pri delu vezani na projekte in ni nujno, da so denimo v
februarju sploh imeli kakršnekoli dohodke.
Na ministrstvu za kulturo so za STA naknadno pojasnili, da so dopolnilo pripravili kot odgovor na pobude samozaposlenih
v kulturi, ki se pogosto spopadajo z izzivi projektnega dela. A podobno po njihovih besedah velja za samozaposlene v
drugih panogah, denimo v turizmu, gostinstvu in gradbeništvu. Zato predlagani amandma zajema vse samozaposlene.
Tistim, ki jim bo v času epidemije propadla pravica vpisa v razvid samozaposlenih in so sicer upravičeni do plačila vseh
prispevkov, bo po besedah Simonitija ta pravica podaljšana do avgusta.
Na vprašanje, kako so urejene zadeve glede sofinanciranja bolniških v času epidemije, je Simoniti dejal, da bo enako
urejeno v sklopu bolniških za vse samozaposlene. "Ti bolniško izkazujejo po mesecu staleža, in če je bolniška potrjena,
dobijo refundirano vse za nazaj, kot je že zapisano po obstoječem zakonu, se pravi 25 evrov na dan oziroma okoli 750
evrov na mesec," je pojasnil.
Spomnil je, da so samozaposleni v kulturi zavarovani preko prispevkov, ki jih v celoti pokriva ministrstvo za kulturo. Glede
izvajanja varstva otrok na domu pa bodo samozaposleni prav tako upravičeni do nadomestila.
Glede nevladnih organizacij v kulturi je Simoniti dejal, da bodo po predlogu zakona tako kot delodajalci upravičene do
izplačila nadomestil plače delavcev, ki jim začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic epidemije. Simoniti je dejal,
da so nevladne organizacije v kulturi glede tega obravnavane kot vsa preostala javna podjetja. Delavci, ki so iz proračuna
financirani na podlagi projektnega paketa, pa bodo po besedah Simonitija od države dobili odstotkovno razliko, ki je
subvencija ne pokrije.
Glede javnih zavodov, ki so financirani iz proračuna, je minister dejal, da jim država nadomešča vse plačilne transferje
oziroma dohodke, ki izhajajo iz plač.
Med predlogi kulturnikov je bila tudi ustanovitev posebnega sklada. Simoniti je dejal, da je to sicer ena od možnosti, o
kateri velja razmisliti. "Nekatere države imajo sklad, nekatere pa ubirajo podoben način kot naša država. Menim, da
posebne razlike ni, če so prizadete, ranljive skupine pravilno naslovljene in jim omogočamo premostitev teh težav," je
presodil.
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31.03.2020

Vecer.com

Torek

Država: Slovenija
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Koronavirus: Proizvodnje v
krču, a še kljubujejo

V Tovarni bovdenov in plastike - TBP Lenart, ki zaposluje prek tisoč ljudi, je zadnje dni na delo prišla le
tretjina delavcev, že sredi tedna bodo obseg proizvodnje še zmanjšali. SAŠO BIZJAK

Nina Ambrož
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Slavica Pičerko Peklar
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Petra Lesjak Tušek

Rozmari Petek

Timotej Milanov, Vestnik

31.03.2020, 06.00
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Ukrepi vlade za podporo gospodarstva gredo v pravo smer, a v
industriji bodo za preživetje morali največ narediti sami, med
drugim opozarja direktor TBP Lenart Danilo Rojko.
Mariborsko gospodarstvo zaradi koronavirusa močno znižuje obseg proizvodnje,
turizem je ugasnil, gradbeništvo ugaša. V Coni Tezno, kjer deluje več kot 200 podjetij
zlasti na področju avtomobilske industrije, visokotehnoloških izdelkov, logistike,
marketinga itd. in je skupno zaposlenih skoraj 3700 ljudi, so konec marca dosegli
približno polovico običajne mesečne produkcije. Gorazd Bende, direktor Poslovne
cone Tezno, pravi, da je zgovoren sintetični pokazatelj stanja v coni poraba električne
energije. "Če je ta danes na polovici od povprečja porabe, kaže, da so posamezna
podjetja v zadnjih dveh tednih znižala obseg poslovanja, nekatera so ga ustavila.
Računamo lahko, da bodo nekatera podjetja proizvodnjo ustavila še v prihodnjih dneh,
tednih." Vladne ukrepe Bende pozdravlja: "Reakcija vlade je bila nad pričakovanji."
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Vsebinsko jih ocenjuje kot vseobsegajoče, bi pa "morda želel videti, kakšno olajšavo
bodo imeli tisti, ki delajo. Vse še ni naštudirano, ker je hudič v detajlih. Ukrepi veljajo
za poslovne subjekte, ki so bili ustanovljeni v skladu z zakonom o gospodarskih
družbah. Kaj, kako pa bo z društvi in zavodi, ki niso javni?"

Kitajsko okrevanje se odraža v Sloveniji
V Tovarni bovdenov in plastike (TBP) Lenart, ki zaposluje preko tisoč ljudi, je zadnje
dni na delo prišla le tretjina delavcev, že sredi tedna bodo obseg proizvodnje še
zmanjšali. Desetina bo delala v dveh izmenah, da se čim bolj prilagodijo razmeram in
poskrbijo za varnost. "Smo izvozno podjetje, naši kupci so priznane avtomobilske
znamke in dobavitelji avtomobilski industriji, in ker se tovarne po Evropi pa tudi v
ZDA in Mehiki zapirajo, zmanjkuje dela tudi za nas, čeprav smo se založili z
11
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materialom in bi še lahko delali," pravi dr. Danilo Rojko, direktor TBP Lenart. Rojko
dodaja, da se že kaže ponovni vzpon gospodarstva na Kitajskem in zato del proizvodnje
tudi ohranjajo. "Ukrepi, ki jih sprejema država, gredo v pravo smer, dejstvo pa je, da
bomo morali v industriji za preživetje največ narediti sami. Mi tako nadaljujemo
posodobitev proizvodnje, saj so bile pred izbruhom svetovne epidemije napovedi zelo
obetajoče." V kidričevskem Boxmarku redna proizvodnja že dober teden stoji.
Popolnoma je prekinjeno delo za avtomobilsko industrijo, šivajo pa zaščitne maske. Na
delo v dveh izmenah prihaja 132 šivilj, ki so se za to odločile prostovoljno.
Potem ko so sredi meseca začasno zaustavitev proizvodnje napovedali v nazarskem
podjetju BSH Hišni aparati, se je pritisk na druga še delujoča proizvodna podjetja
povečal, ocenjuje sindikalist SKEI Mirko Hirci. Postopoma so proizvodnje začasno
ustavili v Gorenju, Steklarni Rogaška (ohranili so le del zaposlenih, ki skrbi za peči –
teh namreč brez nepopravljive škode ne morejo ugasniti), Zlatarni Celje, Odelu,

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

Novemu, Uniorju, GKN Drivelinu.

Obseg preostale proizvodnje nižji
Med podjetji, ki dela niso ustavili ali omejili, je tudi šempetrski Sip. Kot pravi Hirci,
morajo zaradi svoje ciklične proizvodnje kosilnice in drugo kmetijsko mehanizacijo
dokončati, saj bo čez mesec dni že veliko povpraševanje. "Tudi v Valjih Štore, Sicu,
Štore Steelu še delajo, ker imajo še naročila," dodaja Hirci. "Imamo kitajskega kupca, ki
običajno potrebuje 8 odstotkov naše proizvodnje. A ker dva meseca niso delali, so sedaj
naročili dvojne količine. Tudi nekateri drugi kupci delajo. Trenutno tako beležimo za 15
odstotkov manj povpraševanja kot običajno. To pomeni, da smo ves april polno
zasedeni, proizvodnja je zasedena že tudi polovico maja," opisuje direktor Štore
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Steela Jani Jurkošek. "Smo eden najmanjših jeklarjev v Evropi, a zato toliko bolj
fleksibilni. Želimo končati naročila in tako pripravljeni počakati na okrevanje
gospodarstva," še dodaja Jurkošek.

Proizvodnje na Koroškem in v Pomurju po večini delujoče
Večina proizvodenj večjih podjetij na Koroškem in v Pomurju ostaja v pogonu. Včeraj
se je na Koroškem ustavil del proizvodnje TAB Mežica, po začasni zaustavitvi pa
recimo spet delajo v slovenjgraškem Nieros Metalu. V Skupini SIJ še delujejo brez
večjih motenj, a novi trendi nakazujejo upočasnjen dotok naročil. "Osnovnih surovin
imamo dovolj za premostitev naslednjih štirinajst dni, a že zaznavamo možne težave pri
dobavah. Logistične poti so bile za zdaj še relativno pretočne, a beležimo vse več
zamud pri dobavi končnim kupcem. Dnevno je na delu prisotnih dovolj sodelavcev, da
proizvodnja teče, seveda ob doslednem izvajanju preventivnih in higienskih ukrepov,"
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pojasnjujejo v SIJ. Predlagane ukrepe vlade pozdravljajo, menijo, da gredo v pravo
smer. Ali bodo zadostni, je po njihovem preuranjeno ocenjevati, glede na to, da naj bi
po napovedih analitikov gospodarska kriza, ki sledi krizi zaradi koronavirusa, bila še
bolj obsežna kot leta 2008. "Zato naredimo vse, kar je v naši moči, da v teh razmerah
delamo, da bi kolikor je mogoče omejili poslovno škodo in ohranili čim več delovnih
mest," dodajajo.
Po podatkih pomurske OE ZSSS pa se je v Pomurju že povečalo število delavcev, ki jih
bodo poslali na čakanje na delo, zlasti v gradbeništvu. Doslej so se za začasno ustavitev
odločili v odranskem Carthagu, turniški Planiki in soboški Tovarni kovinske opreme.
Pred kratkim se jim je pridružilo še podjetje Altrad Liv v Rogašovcih. V
gornjeradgonskem Arcontu so se odločili, da bodo skrajšali delovni čas za eno uro, s
čimer se bodo izognili, da bi se srečali delavci v različnih izmenah, prav tako so znižali
obseg proizvodnje za 30 odstotkov. V ljutomerskem Farmtechu bodo naslednji teden
začeli kolektivni dopust, ki so ga prestavili. V podjetjih v regiji, v katerih so
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proizvodnjo že ustavili, so se za prve tedne po ustavitvi proizvodnje s sindikati
dogovorili, da bodo to uredili s koriščenjem letnega dopusta in prerazporeditvijo
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delovnega časa.
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Pokaži sveže...

Marko Jaklič: Ukrepe bo treba začeti sprejemati dolgoročneje
2 uri

Aktualni sveženj ukrepov je osredotočen na čim hitrejšo pomoč za mesece do junija, je v spletnem
pogovoru, ki ga je organizirala ljubljanska ekonomska fakulteta, povedal ekonomist Marko
Jaklič, sicer tudi član skupine, ki je pripravljala smernice za ukrepe. A opozoril je, da se s 1.
junijem ne bo vse obrnilo in ne bo takoj vse super. "Gre za kratkoročno reševanje tiste osnovne
likvidnosti, kupovanje predaha, da se pripravimo na obdobje od junija. Ukrepe, ki bodo sledili in
bodo povezani tudi z likvidnostjo podjetij, bo treba začeti sprejemati dolgoročneje."
Junija bo nov dan – in ne bo najlažji, marsikatero panogo najhujše še čaka. "Marsikatera panoga,
ki ji gre morda danes še dobro, se bo tudi še znašla v krizi. Danes gre dobro potrošniški
tehnologiji, marsikdo, ki dela od doma, je ugotovil, da potrebuje tiskalnik, spletno kamero,
televizijo ... Ampak ta panoga ne bo večno delala tako dobro zaradi prenasičenosti, pa tudi, ker
utegne globalno povpraševanje po teh izdelkih upasti," je dodal Jaklič.
V dobrih časih sisteme optimiziramo in bolj ko jih optimiziramo, če ne pazimo, bolj krhki
postanejo, pa je v pogovoru opozoril Žiga Turk, tudi član skupine, ki je pripravila smernice za
sveženj ukrepov. V gradbeništvu se trudijo graditi žilave, odporne stvari, na kar pa družba v
dobrih časih pozabi. "Optimizirali smo vse sisteme, najceneje se stvari dobi na Kitajskem in
podobno ... Odvisnosti posameznih držav do kakšnih strateških izdelkov so se s tem povečale," je
povedal in dodal, da ko se zgodi kaj nepredvidenega, smo kot družba hitro v težavah, saj smo "cel
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kup jajc dali v eno samo košaro".
Boljši pa so tisti, ki so se sposobni hitro prilagajati na nepredvideno. "V Sloveniji me skrbi to,
kako težko je kaj hitro narediti ... Če se mi kot majhna država ne bomo sposobni hitro premikati,
narediti hitro odzivnega okolja, nam še tako dobri načrti ne bodo pomagali," je dodal Turk.
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GRADBENIŠTVO

Gradbena dovoljenja

v koronapredalih
Na upravnih enotah ne rešujejo vlog
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pravili, lahko
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Na
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tako, da postopki potekajo naprej.
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pri vseh soglasodajalcih, da
tudi v času krize nemoteno opravljaljenj, in

Agenciji RS za okolje, kjer vodijo po-

ali infrastrukturne objekte), po drugi
strani pravijo, da so delo organizirali

gradbenega sektorja po epide-

»Trenutno se zaradi preprečevanja
medsebojnih stikov ne izvajajo le us-

informacijska tehnologija

danes to v veliki meri omogoča,« so v
dopisu ministrstvu za javno upravo
zapisali v Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala.
V

zbornici se ne strinjajo s pozivi

Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti
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Slovenije,
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obravnave in druga procesna dejanja, na primer tehnični pregledi,

gradbenih

/ Peter Pahor
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Minister za infrastrukturo Jernej Vrpred dnevi izpostavil, da je
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gradbenih materialov,
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tem

ništvo

ohranimo v dobri
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Investitorje, predvsem tiste, ki

skrbi-

jo za infrastrukturo, je zato spodbudil,
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postopek tudi zaključi.

izdajo gradbenih dovo-

16

01.04.2020

Dnevnik

Sreda

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 4

2/2

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

Površina: 386 cm2

Če

bodo postopki za pridobitev gradbenih dovoljenj stali predolgo, si bo

gradbeništvo opomoglo z veliko zamudo.

Ct

Luka Cjuha
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Gradbeništvo bo
pomemben
blažilec krize

Svet kapitala
31. marec 2020
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Gradbeništvo pri nas zaposluje 65.000 ljudi in bo po koncu
krize pomemben steber gospodarske rasti.

Gradbeniška zbornica je pozvala
investitorje in delodajalce, naj na
gradbiščih zagotovijo pogoje za
nadaljevanje dela.
Pred dnevi smo poročali o tem, da se delo na mnogih
gradbiščih nemoteno nadaljuje. Dela naj bi na gradbiščih
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potekala pod strogimi pogoji, po katerih morajo delavci
obvezno uporabljati ustrezno zaščitno opremo (maske,
rute, rokavice).
Zapuščanje gradbišča med delovnim časom je
prepovedano, prav tako druženje na gradbišču, razdalja
med delavci pa mora ves čas biti najmanj dva metra.
Sestanki na gradbišču potekajo na prostem, ob primerni
varnostni razdalji. Delavcem morajo delodajalci
zagotoviti tudi zadostno količino pitne in vroče vode ter
milo za izvajanje strogih higienskih ukrepov. A ker naj ne
bi bilo povsod tako, je Sindikat delavcev gradbenih
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dejavnosti Slovenije vse delodajalce v gradbenih
dejavnostih in industriji gradbenega materiala pozval, da
ustavijo delo na gradbiščih in v proizvodnji gradbenih
materialov za čas trajanja epidemije. Poudarjajo, da
gradbena dejavnost za delovanje države v času
epidemije ni nujna, delavci na gradbiščih pa (večinoma)
nimajo ustrezne zaščitne opreme.
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PREBERITE ŠE
Webinar dr. Jakliča in dr. Turka: Kaj lahko
pričakujemo od države sedaj in po
koronaotoplitvi
Cel svet stoji, gradbinci pa se držijo rokov

»Prihajanje delavcev na gradbišča je oteženo oziroma v
skupnem prevozu ni poskrbljeno za ustrezno varno

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

razdaljo in zaščito. Na gradbiščih so pomanjkljivi
sanitarni pogoji, ki ne omogočajo ustrezne higiene, kot je
priporočena v času epidemije,« sporočajo iz Sindikata
gradbenih delavcev, kjer se borijo za zaprtje gradbišč.
Opozorili so tudi na to, da delavci migranti, ki jih je v
gradbeništvu največ, pogosto nimajo pogojev za bivanje,
ki bi omogočali samoizolacijo v primeru, da zbolijo.
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Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so
pritrdili delodajalcem in poudarili, da za gradbišča odlok
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in
storitev potrošnikom v Sloveniji ne velja.
Gradbeniška zbornica: Pozivamo k zagotovaljanju
pogojev za nadaljevanje dela

Danes so se odzvali v Zbornici gradbeništva pri GZS.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Kot je dejal njihov direktor mag. Jože Renar so vse
investitorje, izvajalce, kot tudi vse potrebne javne službe,
ki omogočajo nemoteno dejavnost gradbeništva, pozvali
naj skupaj iščejo poti za zagotavljanje pogojev za
nadaljevanje dela na gradbenih projektih v Sloveniji
povsod, kjer je to možno. "Varno delujoče gradbeništvo v
času trajanja ukrepov proti koronavirusu bo tako postalo
pomemben blažilec globoke gospodarske krize, ki se
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nam nezadržno približuje," je dejal Renar.
Ob tem je pojasnil še, da so "odgovorna podjetja znižala
število prisotnih na gradbiščih in vzpostavila zmanjšano
intenziteto dela, uvedla stroga pravila obnašanja
zaposlenih: od prevozov na gradbišča, izvajanja del do
komuniciranja na varnih medsebojnih razdaljah. Uvedla
so strogo kontrolo vstopov in izstopov na gradbišča,
določila postopke dobave in razdeljevanja prehrane,
uporabe skupnih sanitarij."
Po njegovih zagotovilih je velika večina podjetij v
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

gradbeništvu zahtevane pogoje sposobna zagotoviti in s
tem omogočiti poslovno aktivnost ne le njim samim,
ampak tudi svojim podizvajalcem in dobaviteljskim
industrijam.
Gradbeništvo pri nas sicer zaposluje 65.000 ljudi.
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GRADBENIŠTVO
KORONAVIRUS IN UKREPI
SLOVENSKO GOSPODARSTVO
JOŽE RENAR
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Koronavirus: Proizvodnje v krču, a
še kljubujejo
Andreja Čibron Kodrin

V Skupini SIJ še delujejo brez večjih motenj, a novi trendi nakazujejo upočasnjen dotok
naročil.

Aktualno
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Ukrepi vlade za podporo gospodarstva gredo v pravo smer, a v
industriji bodo za preživetje morali največ narediti sami, med drugim
opozarja direktor TBP Lenart Danilo Rojko.
Mariborsko gospodarstvo zaradi koronavirusa močno znižuje obseg proizvodnje, turizem je
ugasnil, gradbeništvo ugaša. V Coni Tezno, kjer deluje več kot 200 podjetij zlasti na področju
avtomobilske industrije, visokotehnoloških izdelkov, logistike, marketinga itd. in je skupno
zaposlenih skoraj 3700 ljudi, so konec marca dosegli približno polovico običajne mesečne
produkcije. Gorazd Bende, direktor Poslovne cone Tezno, pravi, da je zgovoren sintetični
pokazatelj stanja v coni poraba električne energije. "Če je ta danes na polovici od povprečja
porabe, kaže, da so posamezna podjetja v zadnjih dveh tednih znižala obseg poslovanja,
nekatera so ga ustavila. Računamo lahko, da bodo nekatera podjetja proizvodnjo ustavila še v
prihodnjih dneh, tednih." Vladne ukrepe Bende pozdravlja: "Reakcija vlade je bila nad
pričakovanji." Vsebinsko jih ocenjuje kot vseobsegajoče, bi pa "morda želel videti, kakšno
olajšavo bodo imeli tisti, ki delajo. Vse še ni naštudirano, ker je hudič v detajlih. Ukrepi veljajo za
poslovne subjekte, ki so bili ustanovljeni v skladu z zakonom o gospodarskih družbah. Kaj, kako
pa bo z društvi in zavodi, ki niso javni?"
Kitajsko okrevanje se odraža v Sloveniji
V Tovarni bovdenov in plastike (TBP) Lenart, ki zaposluje preko tisoč ljudi, je zadnje dni na delo
prišla le tretjina delavcev, že sredi tedna bodo obseg proizvodnje še zmanjšali. Desetina bo
delala v dveh izmenah, da se čim bolj prilagodijo razmeram in poskrbijo za varnost. "Smo
izvozno podjetje, naši kupci so priznane avtomobilske znamke in dobavitelji avtomobilski
industriji, in ker se tovarne po Evropi pa tudi v ZDA in Mehiki zapirajo, zmanjkuje dela tudi za
nas, čeprav smo se založili z materialom in bi še lahko delali," pravi dr. Danilo Rojko, direktor
TBP Lenart. Rojko dodaja, da se že kaže ponovni vzpon gospodarstva na Kitajskem in zato del
proizvodnje tudi ohranjajo. "Ukrepi, ki jih sprejema država, gredo v pravo smer, dejstvo pa je, da
bomo morali v industriji za preživetje največ narediti sami. Mi tako nadaljujemo posodobitev
proizvodnje, saj so bile pred izbruhom svetovne epidemije napovedi zelo obetajoče." V
kidričevskem Boxmarku redna proizvodnja že dober teden stoji. Popolnoma je prekinjeno delo za
avtomobilsko industrijo, šivajo pa zaščitne maske. Na delo v dveh izmenah prihaja 132 šivilj, ki
so se za to odločile prostovoljno.
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V Tovarni bovdenov in plastike - TBP Lenart, ki zaposluje prek tisoč ljudi, je zadnje dni na delo prišla le
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tretjina delavcev, že sredi tedna bodo obseg proizvodnje še zmanjšali.

Potem ko so sredi meseca začasno zaustavitev proizvodnje napovedali v nazarskem podjetju
BSH Hišni aparati, se je pritisk na druga še delujoča proizvodna podjetja povečal, ocenjuje
sindikalist SKEI Mirko Hirci. Postopoma so proizvodnje začasno ustavili v Gorenju, Steklarni
Rogaška (ohranili so le del zaposlenih, ki skrbi za peči – teh namreč brez nepopravljive škode ne
morejo ugasniti), Zlatarni Celje, Odelu, Novemu, Uniorju, GKN Drivelinu.
Med podjetji, ki dela niso ustavili ali omejili, je tudi šempetrski Sip. Kot pravi Hirci, morajo zaradi
svoje ciklične proizvodnje kosilnice in drugo kmetijsko mehanizacijo dokončati, saj bo čez mesec
dni že veliko povpraševanje. "Tudi v Valjih Štore, Sicu, Štore Steelu še delajo, ker imajo še
naročila," dodaja Hirci. "Imamo kitajskega kupca, ki običajno potrebuje 8 odstotkov naše
proizvodnje. A ker dva meseca niso delali, so sedaj naročili dvojne količine. Tudi nekateri drugi
kupci delajo. Trenutno tako beležimo za 15 odstotkov manj povpraševanja kot običajno. To
pomeni, da smo ves april polno zasedeni, proizvodnja je zasedena že tudi polovico maja,"
opisuje direktor Štore Steela Jani Jurkošek. "Smo eden najmanjših jeklarjev v Evropi, a zato
toliko bolj fleksibilni. Želimo končati naročila in tako pripravljeni počakati na okrevanje
gospodarstva," še dodaja Jurkošek.
Proizvodnje na Koroškem in v Pomurju po večini delujoče
Večina proizvodenj večjih podjetij na Koroškem in v Pomurju ostaja v pogonu. Včeraj se je na
Koroškem ustavil del proizvodnje TAB Mežica, po začasni zaustavitvi pa recimo spet delajo v
slovenjgraškem Nieros Metalu. V Skupini SIJ še delujejo brez večjih motenj, a novi trendi
nakazujejo upočasnjen dotok naročil. "Osnovnih surovin imamo dovolj za premostitev naslednjih
štirinajst dni, a že zaznavamo možne težave pri dobavah. Logistične poti so bile za zdaj še
relativno pretočne, a beležimo vse več zamud pri dobavi končnim kupcem. Dnevno je na delu
prisotnih dovolj sodelavcev, da proizvodnja teče, seveda ob doslednem izvajanju preventivnih in
higienskih ukrepov," pojasnjujejo v SIJ. Predlagane ukrepe vlade pozdravljajo, menijo, da gredo v
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pravo smer. Ali bodo zadostni, je po njihovem preuranjeno ocenjevati, glede na to, da naj bi po
napovedih analitikov gospodarska kriza, ki sledi krizi zaradi koronavirusa, bila še bolj obsežna
kot leta 2008. "Zato naredimo vse, kar je v naši moči, da v teh razmerah delamo, da bi kolikor je
mogoče omejili poslovno škodo in ohranili čim več delovnih mest," dodajajo.

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

Po podatkih pomurske OE ZSSS pa se je v Pomurju že povečalo število delavcev, ki jih bodo
poslali na čakanje na delo, zlasti v gradbeništvu. Doslej so se za začasno ustavitev odločili v
odranskem Carthagu, turniški Planiki in soboški Tovarni kovinske opreme. Pred kratkim se jim je
pridružilo še podjetje Altrad Liv v Rogašovcih. V gornjeradgonskem Arcontu so se odločili, da
bodo skrajšali delovni čas za eno uro, s čimer se bodo izognili, da bi se srečali delavci v različnih
izmenah, prav tako so znižali obseg proizvodnje za 30 odstotkov. V ljutomerskem Farmtechu
bodo naslednji teden začeli kolektivni dopust, ki so ga prestavili. V podjetjih v regiji, v katerih so
proizvodnjo že ustavili, so se za prve tedne po ustavitvi proizvodnje s sindikati dogovorili, da
bodo to uredili s koriščenjem letnega dopusta in prerazporeditvijo delovnega časa.
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GOSPODARSTVO, TOREK, 31. MAREC 2020 GZS

Varno delujoče gradbeništvo
Pomemben blažilec gospodarske krize
"Odgovorna podjetja so znižala število prisotnih na gradbiščih in vzpostavila zmanjšano intenziteto dela,
uvedla stroga pravila obnašanja zaposlenih: od prevozov na gradbišča, izvajanja del do komuniciranja na
varnih medsebojnih razdaljah. Uvedla so strogo kontrolo vstopov in izstopov na gradbišča, določila postopke
dobave in razdeljevanja prehrane, uporabe skupnih sanitarij," pravi direktor GZS - Zbornice gradbeništva in
IGM mag. Jože Renar. Velika večina podjetij v gradbeništvu je zahtevane pogoje sposobna zagotoviti in s
tem omogočiti poslovno aktivnost ne le njim samim, ampak tudi svojim podizvajalcem in dobaviteljskim
industrijam. Predstavljajo pomemben del slovenskega gospodarstva in so z več kot 65.000 zaposlenimi
izjemno pomemben zaposlovalec.
"Pozivamo vse investitorje, izvajalce, kot tudi vse potrebne javne službe, ki omogočajo nemoteno dejavnost
gradbeništva, da skupaj iščejo poti za zagotavljanje pogojev za nadaljevanje dela na gradbenih projektih v
Sloveniji povsod, kjer je to možno. Varno delujoče gradbeništvo v času trajanja ukrepov proti koronavirusu bo
tako postalo pomemben blažilec globoke gospodarske krize, ki se nam nezadržno približuje," še dodaja
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Renar.
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Koronavirus: Proizvodnje v krču, a še kljubujejo

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

Nina Ambrož, Slavica Pičerko Peklar, Petra Lesjak Tušek, Rozmari Petek, Timotej Milanov, Vestnik,
31.3.2020

V Tovarni bovdenov in plastike - TBP Lenart, ki zaposluje prek tisoč ljudi, je zadnje dni na delo prišla le

Sašo Bizjak

tretjina delavcev, že sredi tedna bodo obseg proizvodnje še zmanjšali.

Ukrepi vlade za podporo gospodarstva gredo v pravo smer, a v industriji bodo za
preživetje morali največ narediti sami, med drugim opozarja direktor TBP Lenart
Danilo Rojko.
Mariborsko gospodarstvo zaradi koronavirusa močno znižuje obseg proizvodnje,
turizem je ugasnil, gradbeništvo ugaša. V Coni Tezno, kjer deluje več kot 200
podjetij zlasti na področju avtomobilske industrije, visokotehnoloških izdelkov,
logistike, marketinga itd. in je skupno zaposlenih skoraj 3700 ljudi, so konec marca
dosegli približno polovico običajne mesečne produkcije. Gorazd Bende, direktor
Poslovne cone Tezno, pravi, da je zgovoren sintetični pokazatelj stanja v coni
poraba električne energije. "Če je ta danes na polovici od povprečja porabe, kaže,
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da so posamezna podjetja v zadnjih dveh tednih znižala obseg poslovanja,
nekatera so ga ustavila. Računamo lahko, da bodo nekatera podjetja proizvodnjo
ustavila še v prihodnjih dneh, tednih." Vladne ukrepe Bende pozdravlja: "Reakcija
vlade je bila nad pričakovanji." Vsebinsko jih ocenjuje kot vseobsegajoče, bi pa
"morda želel videti, kakšno olajšavo bodo imeli tisti, ki delajo. Vse še ni
naštudirano, ker je hudič v detajlih. Ukrepi veljajo za poslovne subjekte, ki so bili
ustanovljeni v skladu z zakonom o gospodarskih družbah. Kaj, kako pa bo z
društvi in zavodi, ki niso javni?"
Kitajsko okrevanje se odraža v Sloveniji

V Tovarni bovdenov in plastike (TBP) Lenart, ki zaposluje preko tisoč ljudi, je
zadnje dni na delo prišla le tretjina delavcev, že sredi tedna bodo obseg
proizvodnje še zmanjšali. Desetina bo delala v dveh izmenah, da se čim bolj
prilagodijo razmeram in poskrbijo za varnost. "Smo izvozno podjetje, naši kupci so
priznane avtomobilske znamke in dobavitelji avtomobilski industriji, in ker se
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tovarne po Evropi pa tudi v ZDA in Mehiki zapirajo, zmanjkuje dela tudi za nas,
čeprav smo se založili z materialom in bi še lahko delali," pravi dr. Danilo Rojko,
direktor TBP Lenart. Rojko dodaja, da se že kaže ponovni vzpon gospodarstva na
Kitajskem in zato del proizvodnje tudi ohranjajo. "Ukrepi, ki jih sprejema država,
gredo v pravo smer, dejstvo pa je, da bomo morali v industriji za preživetje največ
narediti sami. Mi tako nadaljujemo posodobitev proizvodnje, saj so bile pred
izbruhom svetovne epidemije napovedi zelo obetajoče." V kidričevskem Boxmarku
redna proizvodnja že dober teden stoji. Popolnoma je prekinjeno delo za
avtomobilsko industrijo, šivajo pa zaščitne maske. Na delo v dveh izmenah prihaja
132 šivilj, ki so se za to odločile prostovoljno.
Potem ko so sredi meseca začasno zaustavitev proizvodnje napovedali v
nazarskem podjetju BSH Hišni aparati, se je pritisk na druga še delujoča
proizvodna podjetja povečal, ocenjuje sindikalist SKEI Mirko Hirci. Postopoma so
proizvodnje začasno ustavili v Gorenju, Steklarni Rogaška (ohranili so le del
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zaposlenih, ki skrbi za peči – teh namreč brez nepopravljive škode ne morejo
ugasniti), Zlatarni Celje, Odelu, Novemu, Uniorju, GKN Drivelinu.

Obseg preostale proizvodnje nižji
Med podjetji, ki dela niso ustavili ali omejili, je tudi šempetrski Sip. Kot pravi Hirci,
morajo zaradi svoje ciklične proizvodnje kosilnice in drugo kmetijsko mehanizacijo
dokončati, saj bo čez mesec dni že veliko povpraševanje. "Tudi v Valjih Štore,
Sicu, Štore Steelu še delajo, ker imajo še naročila," dodaja Hirci. "Imamo
kitajskega kupca, ki običajno potrebuje 8 odstotkov naše proizvodnje. A ker dva
meseca niso delali, so sedaj naročili dvojne količine. Tudi nekateri drugi kupci
delajo. Trenutno tako beležimo za 15 odstotkov manj povpraševanja kot običajno.
To pomeni, da smo ves april polno zasedeni, proizvodnja je zasedena že tudi
polovico maja," opisuje direktor Štore Steela Jani Jurkošek. "Smo eden
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najmanjših jeklarjev v Evropi, a zato toliko bolj fleksibilni. Želimo končati naročila in
tako pripravljeni počakati na okrevanje gospodarstva," še dodaja Jurkošek.
Proizvodnje na Koroškem in v Pomurju po večini delujoče

Večina proizvodenj večjih podjetij na Koroškem in v Pomurju ostaja v pogonu.
Včeraj se je na Koroškem ustavil del proizvodnje TAB Mežica, po začasni
zaustavitvi pa recimo spet delajo v slovenjgraškem Nieros Metalu. V Skupini SIJ
še delujejo brez večjih motenj, a novi trendi nakazujejo upočasnjen dotok naročil.
"Osnovnih surovin imamo dovolj za premostitev naslednjih štirinajst dni, a že
zaznavamo možne težave pri dobavah. Logistične poti so bile za zdaj še relativno
pretočne, a beležimo vse več zamud pri dobavi končnim kupcem. Dnevno je na
delu prisotnih dovolj sodelavcev, da proizvodnja teče, seveda ob doslednem
izvajanju preventivnih in higienskih ukrepov," pojasnjujejo v SIJ. Predlagane
ukrepe vlade pozdravljajo, menijo, da gredo v pravo smer. Ali bodo zadostni, je po
njihovem preuranjeno ocenjevati, glede na to, da naj bi po napovedih analitikov
gospodarska kriza, ki sledi krizi zaradi koronavirusa, bila še bolj obsežna kot leta
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2008. "Zato naredimo vse, kar je v naši moči, da v teh razmerah delamo, da bi
kolikor je mogoče omejili poslovno škodo in ohranili čim več delovnih mest,"
dodajajo.
Po podatkih pomurske OE ZSSS pa se je v Pomurju že povečalo število delavcev,
ki jih bodo poslali na čakanje na delo, zlasti v gradbeništvu. Doslej so se za
začasno ustavitev odločili v odranskem Carthagu, turniški Planiki in soboški
Tovarni kovinske opreme. Pred kratkim se jim je pridružilo še podjetje Altrad Liv v
Rogašovcih. V gornjeradgonskem Arcontu so se odločili, da bodo skrajšali delovni
čas za eno uro, s čimer se bodo izognili, da bi se srečali delavci v različnih
izmenah, prav tako so znižali obseg proizvodnje za 30 odstotkov. V ljutomerskem
Farmtechu bodo naslednji teden začeli kolektivni dopust, ki so ga prestavili. V
podjetjih v regiji, v katerih so proizvodnjo že ustavili, so se za prve tedne po
ustavitvi proizvodnje s sindikati dogovorili, da bodo to uredili s koriščenjem letnega
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dopusta in prerazporeditvijo delovnega časa.
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S kolesom v službo v drugo občino da, na izlet ali
trening ne
30.03.2020 20:10

Ljubljana, 30. marca (STA) - Notranji minister Aleš Hojs je na novinarski konferenci
odgovoril na nekaj vprašanj, ki jih državljani zastavljajo o novem vladnem odloku o
prepovedi gibanja zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča. S kolesom se
lahko na delo odpravimo tudi v drugo občino, tja pa ne moremo na izlet.
"Uporabljajte zdravo pamet," je pozval minister.
Kaj novega prinaša odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih
mestih in površinah ter prepovedi gibanja izven občin, ki je začel veljati opolnoči?
Po Hojsovih navedbah vlada ni prepovedala bistveno več stvari, ki so bile prepovedane že
doslej. Tako lahko državljani še vedno odidejo na svoje delovno mesto, na odvzem oz.
darovanje krvi, lahko opravljajo gospodarsko ali kmetijsko dejavnost v katerikoli občini ne
glede na to, v kateri občini živijo.
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Če je neka storitev na voljo v občini stalnega ali začasnega prebivališča, odlok določa, da
jo naj državljani tam tudi opravijo, če ni, naj poiščejo najbližjo tovrstno storitev.
Ni pa več dovoljeno dostopati do parkovnih, sprehajalnih in rekreacijskih površin v drugi
občini. Ob tem je Hojs spomnil, da se je med vikendom na nekaterih turističnih točkah po
državi trlo ljudi in da so zdravniki obravnavali veliko poškodb pri adrenalinskih športih.
Sprememba bo po njegovih navedbah veliko pripomogla, da se to ne bo več dogajalo.
Pozval je, da se "v teh dneh ne gremo turizma in športnih aktivnosti".
Pojasnil je, da veliko gospodarskih panog deluje še naprej, med njimi gradbeništvo,
trgovine in druge nujne storitve. "Če bo treba, bomo morali zaostriti tudi te stvari, a si tega
ne želimo, kajti to pomeni popolno ustavitev vsega, kar se v naši družbi dogaja," je dejal
Hojs.
Kako policisti kaznujejo kršitelje odloka?
Policisti v tem trenutku nikogar ne kaznujejo, želijo pa s svojimi opozorili občane "pozvati,
da ne izvajajo tistega gibanja, ki ni nujno". Pri državljanih tako preverjajo, ali gredo
dejansko tja, kamor je nujno, je dejal Hojs.
Policija ima navodilo, da na naključnih mestih izvaja nadzor in opozarja kršitelje odloka.
"Računam, da bomo s sprejetjem protikoronskega zakona zadeve lahko še poostrili, da bo
policija lahko tudi neposredno izdajala kazni," je napovedal minister.

37

Findinfo.si
Država: Slovenija

31.03.2020
Torek
Kazalo

08:30
https://www.findinfo.si/medijsko-sredisce/dnevne-n...

2/3

Ali je treba imeti za prihod na delo v drugo občino posebno dovoljenje?
Takih dovoljenj odlok ne predvideva. Hojs pa priporoča vsem, da imajo pri sebi preprosto
potrdilo delodajalca, na katerem piše, na kateri lokaciji opravljajo delo.
Lahko nekdo, ki je zaradi varnosti ostal v Ljubljani, obišče družinske člane, ki v tem času
živijo drugje?
Odlok med izjemami določa tudi varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore,
oziroma oskrbo ali nego družinskih članov. Gre pa po Hojsovih navedbah za kontradiktorno
vprašanje, saj če so se ločili zaradi varnosti, druženje k varnosti ne bo pripomoglo.
Se lahko gibam po Ljubljani, če sem se začasno preselil v to mesto, nisem pa uspel prijaviti
začasnega prebivališča?
Tisti, ki so zaradi dela ostali v Ljubljani, lahko gredo tam tudi v trgovino in na sprehod. To pa
ne pomeni, da si ni treba urediti začasnega prebivališča, ki ga po Hojsovih navedbah mnogi
že pred epidemijo niso imeli. Kot je poudaril Hojs, za ureditev tega tudi v tem trenutku ni
ovir: upravne enote delujejo, začasno in stalno prebivališče se lahko uredita po elektronski
poti, lahko pa se vlogo pošlje tudi po navadni pošti.
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Ob tem je spomnil, da se v novem zakonu predvideva možnost zamika ureditev tovrstnih
stvari, tako da posamezniki ne bodo v prekršku, tudi če bodo to uredili z enomesečno
zamudo.
Ali lahko grem s kolesom v službo v drugo občino in ali lahko rekreativno tečem in
kolesarim?
Rekreativno kolesarjenje in tek sta dovoljena, a zgolj v okviru svoje občine. Kot je spomnil
minister, imajo sicer župani pristojnost, da lahko določijo, kje se te aktivnosti izvajajo.
Se pa lahko na delo tudi s kolesom odpravimo v drugo občino, a to niso ključni problemi, je
ocenil Hojs.
Ali lahko grem na pogreb v drugo občino?
Hojs je pogreb označil kot nujno stvar, na katero lahko gremo tudi v drugo občino, a pri tem
poudaril, da veljajo splošne omejitve. Tako je treba tudi na pogrebu držati razdaljo do
drugih, ki se pogreba udeležujejo. Družina s petimi člani lahko hodi skupaj, je še dodal.
Ali lahko nakup v trgovini opravim v občini, kamor hodim na delo?
Vsi, ki so zaradi dela prišli v drugo občino, lahko tam opravijo tudi nakup v trgovini. Pri tem
pa je treba upoštevati omejitve, ki po novem vladnem odloku veljajo za trgovine - to so
maska, rokavice, varnostna razdalja in prioritetne ure.
38

Findinfo.si
Država: Slovenija

31.03.2020
Torek
Kazalo

08:30
https://www.findinfo.si/medijsko-sredisce/dnevne-n...

3/3

Kje naj dobim masko in rokavice za v trgovino?
V zaprte prostore, kot je tudi trgovina, je treba namreč odslej priti z masko in zaščitnimi
rokavicami. Nekaj zaščitnih sredstev večina trgovcev po Hojsovih navedbah nudi ob vhodu.
Glede zaščitnih rokavic, ki v lekarnah že nekaj časa niso na voljo, je dejal, da je v skladiščih
civilne zaščite dovolj zaščitnih rokavih in da bodo zagotovili njihovo distribucijo, da pa
rokavice zagotavljajo tudi sami trgovci.
"Če nimate maske, uporabljajte priročna improvizirana sredstva, rute, šale," je svetoval
minister.
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Pojasnil je, da so danes prejeli več pritožb trgovcev in tistih, ki trgovske objekte varujejo,
nad neprimernim obnašanjem obiskovalcev, ki niso upoštevali odloka. "Varujemo
prodajalke in tiste, ki prihajajo v trgovino," je spodbudil. Trgovce pa je pozval, da lahko v
skladu z v odloku predvideno možnostjo prosijo župana, da v pomoč pri vzpostavljanju reda
pošlje pripadnike civilne zaščite.
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Varno delujoče
gradbeništvo v času
ukrepov proti
koronavirusu –
pomemben blažilec
gospodarske krize
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“Odgovorna podjetja so znižala število prisotnih na gradbiščih in
vzpostavila zmanjšano intenziteto dela, uvedla stroga pravila
obnašanja zaposlenih: od prevozov na gradbišča, izvajanja deldo
komuniciranja na varnih medsebojnih razdaljah. Uvedla so strogo
kontrolo vstopov in izstopov na gradbišča, določila postopke
dobave in razdeljevanja prehrane, uporabe skupnih sanitarij,” pravi
direktor GZS – Zbornice gradbeništva in IGM mag. Jože
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Renar.Velika večina podjetij v gradbeništvu je zahtevane pogoje
sposobna zagotoviti in s tem omogočiti poslovno aktivnost ne le
njim samim, ampak tudi svojim podizvajalcem in dobaviteljskim
industrijam. Predstavljajo pomemben del slovenskega
gospodarstva in so z več kot 65.000 zaposlenimi izjemno
pomemben zaposlovalec.”Pozivamo vse investitorje, izvajalce, kot
tudi vse potrebne javne službe, ki omogočajo nemoteno dejavnost
gradbeništva, da skupaj iščejo poti za zagotavljanje pogojev za
nadaljevanje dela na gradbenih projektih v Sloveniji povsod, kjer
je to možno. Varno delujoče gradbeništvo v času trajanja ukrepov
proti koronavirusu bo tako postalo pomemben blažilec globoke
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

gospodarske krize, ki se nam nezadržno približuje,” še dodaja
Renar.
Video izjava direktorja GZS – ZGIGM
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Gospodarska zbornica Slovenije
Služba za strateško komuniciranje
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Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana
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S kolesom v službo v drugo občino da, na izlet ali
trening ne
30.03.2020 20:10

Ljubljana, 30. marca (STA) - Notranji minister Aleš Hojs je na novinarski konferenci
odgovoril na nekaj vprašanj, ki jih državljani zastavljajo o novem vladnem odloku o
prepovedi gibanja zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča. S kolesom se
lahko na delo odpravimo tudi v drugo občino, tja pa ne moremo na izlet.
"Uporabljajte zdravo pamet," je pozval minister.
Kaj novega prinaša odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih
mestih in površinah ter prepovedi gibanja izven občin, ki je začel veljati opolnoči?
Po Hojsovih navedbah vlada ni prepovedala bistveno več stvari, ki so bile prepovedane že
doslej. Tako lahko državljani še vedno odidejo na svoje delovno mesto, na odvzem oz.
darovanje krvi, lahko opravljajo gospodarsko ali kmetijsko dejavnost v katerikoli občini ne
glede na to, v kateri občini živijo.

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

Če je neka storitev na voljo v občini stalnega ali začasnega prebivališča, odlok določa, da
jo naj državljani tam tudi opravijo, če ni, naj poiščejo najbližjo tovrstno storitev.
Ni pa več dovoljeno dostopati do parkovnih, sprehajalnih in rekreacijskih površin v drugi
občini. Ob tem je Hojs spomnil, da se je med vikendom na nekaterih turističnih točkah po
državi trlo ljudi in da so zdravniki obravnavali veliko poškodb pri adrenalinskih športih.
Sprememba bo po njegovih navedbah veliko pripomogla, da se to ne bo več dogajalo.
Pozval je, da se "v teh dneh ne gremo turizma in športnih aktivnosti".
Pojasnil je, da veliko gospodarskih panog deluje še naprej, med njimi gradbeništvo,
trgovine in druge nujne storitve. "Če bo treba, bomo morali zaostriti tudi te stvari, a si tega
ne želimo, kajti to pomeni popolno ustavitev vsega, kar se v naši družbi dogaja," je dejal
Hojs.
Kako policisti kaznujejo kršitelje odloka?
Policisti v tem trenutku nikogar ne kaznujejo, želijo pa s svojimi opozorili občane "pozvati,
da ne izvajajo tistega gibanja, ki ni nujno". Pri državljanih tako preverjajo, ali gredo
dejansko tja, kamor je nujno, je dejal Hojs.
Policija ima navodilo, da na naključnih mestih izvaja nadzor in opozarja kršitelje odloka.
"Računam, da bomo s sprejetjem protikoronskega zakona zadeve lahko še poostrili, da bo
policija lahko tudi neposredno izdajala kazni," je napovedal minister.
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Ali je treba imeti za prihod na delo v drugo občino posebno dovoljenje?
Takih dovoljenj odlok ne predvideva. Hojs pa priporoča vsem, da imajo pri sebi preprosto
potrdilo delodajalca, na katerem piše, na kateri lokaciji opravljajo delo.
Lahko nekdo, ki je zaradi varnosti ostal v Ljubljani, obišče družinske člane, ki v tem času
živijo drugje?
Odlok med izjemami določa tudi varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore,
oziroma oskrbo ali nego družinskih članov. Gre pa po Hojsovih navedbah za kontradiktorno
vprašanje, saj če so se ločili zaradi varnosti, druženje k varnosti ne bo pripomoglo.
Se lahko gibam po Ljubljani, če sem se začasno preselil v to mesto, nisem pa uspel prijaviti
začasnega prebivališča?
Tisti, ki so zaradi dela ostali v Ljubljani, lahko gredo tam tudi v trgovino in na sprehod. To pa
ne pomeni, da si ni treba urediti začasnega prebivališča, ki ga po Hojsovih navedbah mnogi
že pred epidemijo niso imeli. Kot je poudaril Hojs, za ureditev tega tudi v tem trenutku ni
ovir: upravne enote delujejo, začasno in stalno prebivališče se lahko uredita po elektronski
poti, lahko pa se vlogo pošlje tudi po navadni pošti.
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Ob tem je spomnil, da se v novem zakonu predvideva možnost zamika ureditev tovrstnih
stvari, tako da posamezniki ne bodo v prekršku, tudi če bodo to uredili z enomesečno
zamudo.
Ali lahko grem s kolesom v službo v drugo občino in ali lahko rekreativno tečem in
kolesarim?
Rekreativno kolesarjenje in tek sta dovoljena, a zgolj v okviru svoje občine. Kot je spomnil
minister, imajo sicer župani pristojnost, da lahko določijo, kje se te aktivnosti izvajajo.
Se pa lahko na delo tudi s kolesom odpravimo v drugo občino, a to niso ključni problemi, je
ocenil Hojs.
Ali lahko grem na pogreb v drugo občino?
Hojs je pogreb označil kot nujno stvar, na katero lahko gremo tudi v drugo občino, a pri tem
poudaril, da veljajo splošne omejitve. Tako je treba tudi na pogrebu držati razdaljo do
drugih, ki se pogreba udeležujejo. Družina s petimi člani lahko hodi skupaj, je še dodal.
Ali lahko nakup v trgovini opravim v občini, kamor hodim na delo?
Vsi, ki so zaradi dela prišli v drugo občino, lahko tam opravijo tudi nakup v trgovini. Pri tem
pa je treba upoštevati omejitve, ki po novem vladnem odloku veljajo za trgovine - to so
maska, rokavice, varnostna razdalja in prioritetne ure.
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Kje naj dobim masko in rokavice za v trgovino?
V zaprte prostore, kot je tudi trgovina, je treba namreč odslej priti z masko in zaščitnimi
rokavicami. Nekaj zaščitnih sredstev večina trgovcev po Hojsovih navedbah nudi ob vhodu.
Glede zaščitnih rokavic, ki v lekarnah že nekaj časa niso na voljo, je dejal, da je v skladiščih
civilne zaščite dovolj zaščitnih rokavih in da bodo zagotovili njihovo distribucijo, da pa
rokavice zagotavljajo tudi sami trgovci.
"Če nimate maske, uporabljajte priročna improvizirana sredstva, rute, šale," je svetoval
minister.
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Pojasnil je, da so danes prejeli več pritožb trgovcev in tistih, ki trgovske objekte varujejo,
nad neprimernim obnašanjem obiskovalcev, ki niso upoštevali odloka. "Varujemo
prodajalke in tiste, ki prihajajo v trgovino," je spodbudil. Trgovce pa je pozval, da lahko v
skladu z v odloku predvideno možnostjo prosijo župana, da v pomoč pri vzpostavljanju reda
pošlje pripadnike civilne zaščite.
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Slovenska gospodarska klima se je marca precej poslabšala
Finance

PONEDELJEK, 30. MAREC 2020 OB 11:00

Vir
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Upadle so vrednosti kazalniov v prav vseh panogah, ki so
večinoma tudi pod dolgoletnim povprečjem, razen pri
gradbeništvu -- slabše je tudi zaupanje potrošnikov
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Gradbeništvo bo pomemben blažilec krize
Svet kapitala
TOREK, 31. MAREC 2020 OB 10:40

Gradbeniška zbornica je pozvala investitorje in delodajalce, naj na gradbiščih zagotovijo pogoje
za nadaljevanje dela.

Vir

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

Komentarji

47

New.dostop.si
Država: Slovenija

31.03.2020
Torek
Kazalo

10:41
https://www.dostop.si/studij-v-zda-in-v-sloveniji-...

1/4

Študij v ZDA in v Sloveniji: ali cenimo brezplačno
izobraževanje?

Ob pogovoru z Američanom, ki želi študirati, ampak je zanj to prevelika finančna
naložba, se splača minuto premisleka vložiti v to, če dovolj cenimo in
izkoriščamo brezplačno izobraževanje, ki ga imamo v Sloveniji.

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

Mojca Kupčič 31/03/2020 98

Po prvotnem pogovoru s Codyjem o primerjavi življenja v ZDA in Sloveniji, sva se bolj podrobno
posvetila študiju. Kot verjetno veš, je študij v ZDA namreč plačljiv. Tisti prebivalci ZDA, ki točno
vedo, kaj želijo početi in za to potrebujejo dodatno izobrazbo, morajo običajno zabresti v
dolgove, da to izobrazbo pridobijo.
Raziskave so pokazale, da prebivalci ZDA za štiriletni študij na javnih fakultetah plačajo okoli 25
tisoč dolarjev, kar je nekoliko manj kot 23 tisoč evrov. Za izobrazbo na zasebnih fakultetah se
številke podvojijo. Kar 70 odstotkov študentov ima, ko diplomira, dolgove. Te povprečno
odplačajo v 21 letih. In če k temu prištejemo še obrestno mero, za štiriletni študij plačajo okoli 36
tisoč evrov.

48

New.dostop.si
Država: Slovenija

31.03.2020
Torek
Kazalo

10:41
https://www.dostop.si/studij-v-zda-in-v-sloveniji-...

2/4

Seveda to pomeni, da morajo biti prebivalci ZDA prepričani o smeri študija, saj jih bo vsaka
(predvsem napačna) odločitev drago stala. Tega si Slovenci, ki ob napačno izbranem študiju
običajno izgubimo le čas, skorajda ne moremo predstavljati. Tisti prebivalci ZDA, ki bi preprosto
radi študirali, kar jih zanima, pa pogosto obupajo in se raje zaposlijo. Navsezadnje gre za
prevelike vsote denarja. Tudi Cody bi, če bi imel možnost brezplačnega študija, sedaj pridno
študiral, namesto tega pa je zaposlen v gradbeništvu.
.

Običajno študiraš nekaj let, preden prideš do predmetov, ki te
zanimajo
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Cody je leto in pol obiskoval Colorado Mesa University. Drag študij sicer ni edini razlog, zakaj se
je raje odločil za zaposlitev. Študiral je leto in pol, v tem času pa se sploh še ni dotaknil
predmetov, ki ga zanimajo. Namesto tega je moral ponovno opravljati osnovne predmete, ki jih je
opravil že v srednji šoli. Pove, da so študentom nezanimivi predmeti lahko velik faktor, zakaj se
ne želijo zadolžiti.
Zaradi velikosti fakultet v ZDA imajo študenti velik nabor predmetov, med katerimi lahko izbirajo.
Seveda pa obstaja določen seznam, s katerega jih lahko izberejo, da opravijo obvezne predmete.
Kljub temu je izbira dovolj velika, da si lahko pred semestrom študenti sami sestavijo urnik, ki ga
želijo imeti. “Predmete sem si vedno izbral tako, da sem imel med njimi krajši premor, običajno
sem si poskušal vzeti tudi dovolj časa za kosilo.” Tako si lahko urnik prilagodijo svojih
obveznostim.
Cody opiše tudi svoj povprečen študijski dan, ki je vseboval nekje od 4 do 5 ur predavanj. Njihovi
semestri so zelo podobni našim, vendar se vsak semester razdeli še na dva dela na t.i. quarters.
Nekateri predmeti trajajo cel semester, drugi pa samo pol. Podobno kot imamo mi Študentsko
organizacijo Univerze v Mariboru (ŠOUM), imajo tudi oni svoje organizacije s študentskimi
dogodki in zabavami. Cody je v prejšnjem intervjuju omenil, da je parkiranje pri njih skoraj vedno
brezplačno, zato je zanimivo, da ob naštevanju stroškov, povezanih s študijem, doda tudi
plačljivo parkiranje na njihovi fakulteti.
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Za ustne izpite ni slišal, dokler ni prišel v Slovenijo

Ker se velik del Hollywoodskih filmov in TV serij dogaja v srednješolskih klopeh, ti je ocenjevalni
sistem v ZDA verjetno že znan. Tudi na fakultetah imajo ocene od A do F, ki imajo pogosto
pripisan plus ali minus. Hkrati je še zanimivo, da Cody ne v srednji šoli in ne ob študiju ni izkusil
ustnega izpita. Pove, da v ZDA to pač ni običajno.
Kaj se zgodi, če padeš izpit?
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Ob spoznavanju, kako delujejo ameriške fakultete, je verjetno največji šok, da lahko vsak izpit
opravljaš samo enkrat. Ni prvih, drugih, tretjih in nato še nadaljnjih rokov, ki so plačljivi (kot
tukaj). Cody sicer pojasni, da to ne pomeni nujno, da predmeta ne opraviš. Oceno predmeta
prejmeš na koncu semestra, sestavlja pa jo več faktorjev, med drugim prisotnost in izpit. Če si bil
na izpitu blizu opravljene ocene, obstaja velika verjetnost, da boš predmet vseeno opravil.

Mojca KUPČIČ
Nejc VEHOVEC, Colorado Mesa University (Instagram)
Nejc VEHOVEC
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Gradbeništvo bo
pomemben
blažilec krize

Svet kapitala
31. marec 2020
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Gradbeništvo pri nas zaposluje 65.000 ljudi in bo po koncu
krize pomemben steber gospodarske rasti.

Gradbeniška zbornica je pozvala
investitorje in delodajalce, naj na
gradbiščih zagotovijo pogoje za
nadaljevanje dela.
Pred dnevi smo poročali o tem, da se delo na mnogih
gradbiščih nemoteno nadaljuje. Dela naj bi na gradbiščih
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potekala pod strogimi pogoji, po katerih morajo delavci
obvezno uporabljati ustrezno zaščitno opremo (maske,
rute, rokavice).
Zapuščanje gradbišča med delovnim časom je
prepovedano, prav tako druženje na gradbišču, razdalja
med delavci pa mora ves čas biti najmanj dva metra.
Sestanki na gradbišču potekajo na prostem, ob primerni
varnostni razdalji. Delavcem morajo delodajalci
zagotoviti tudi zadostno količino pitne in vroče vode ter
milo za izvajanje strogih higienskih ukrepov. A ker naj ne
bi bilo povsod tako, je Sindikat delavcev gradbenih
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

dejavnosti Slovenije vse delodajalce v gradbenih
dejavnostih in industriji gradbenega materiala pozval, da
ustavijo delo na gradbiščih in v proizvodnji gradbenih
materialov za čas trajanja epidemije. Poudarjajo, da
gradbena dejavnost za delovanje države v času
epidemije ni nujna, delavci na gradbiščih pa (večinoma)
nimajo ustrezne zaščitne opreme.
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PREBERITE ŠE
Webinar dr. Jakliča in dr. Turka: Kaj lahko
pričakujemo od države sedaj in po
koronaotoplitvi
Cel svet stoji, gradbinci pa se držijo rokov

»Prihajanje delavcev na gradbišča je oteženo oziroma v
skupnem prevozu ni poskrbljeno za ustrezno varno
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razdaljo in zaščito. Na gradbiščih so pomanjkljivi
sanitarni pogoji, ki ne omogočajo ustrezne higiene, kot je
priporočena v času epidemije,« sporočajo iz Sindikata
gradbenih delavcev, kjer se borijo za zaprtje gradbišč.
Opozorili so tudi na to, da delavci migranti, ki jih je v
gradbeništvu največ, pogosto nimajo pogojev za bivanje,
ki bi omogočali samoizolacijo v primeru, da zbolijo.
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Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so
pritrdili delodajalcem in poudarili, da za gradbišča odlok
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in
storitev potrošnikom v Sloveniji ne velja.
Gradbeniška zbornica: Pozivamo k zagotovaljanju
pogojev za nadaljevanje dela

Danes so se odzvali v Zbornici gradbeništva pri GZS.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Kot je dejal njihov direktor mag. Jože Renar so vse
investitorje, izvajalce, kot tudi vse potrebne javne službe,
ki omogočajo nemoteno dejavnost gradbeništva, pozvali
naj skupaj iščejo poti za zagotavljanje pogojev za
nadaljevanje dela na gradbenih projektih v Sloveniji
povsod, kjer je to možno. "Varno delujoče gradbeništvo v
času trajanja ukrepov proti koronavirusu bo tako postalo
pomemben blažilec globoke gospodarske krize, ki se
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nam nezadržno približuje," je dejal Renar.
Ob tem je pojasnil še, da so "odgovorna podjetja znižala
število prisotnih na gradbiščih in vzpostavila zmanjšano
intenziteto dela, uvedla stroga pravila obnašanja
zaposlenih: od prevozov na gradbišča, izvajanja del do
komuniciranja na varnih medsebojnih razdaljah. Uvedla
so strogo kontrolo vstopov in izstopov na gradbišča,
določila postopke dobave in razdeljevanja prehrane,
uporabe skupnih sanitarij."
Po njegovih zagotovilih je velika večina podjetij v
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

gradbeništvu zahtevane pogoje sposobna zagotoviti in s
tem omogočiti poslovno aktivnost ne le njim samim,
ampak tudi svojim podizvajalcem in dobaviteljskim
industrijam.
Gradbeništvo pri nas sicer zaposluje 65.000 ljudi.
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GRADBENIŠTVO
KORONAVIRUS IN UKREPI
SLOVENSKO GOSPODARSTVO
JOŽE RENAR
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Med prejemniki uglednih ERC projektov za
uveljavljene raziskovalce kar trije slovenski
raziskovalci
31. 3. 2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

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

Dr. Matej Praprotnik (Kemijski inštitut), dr. Peter Križan in dr. Igor Muševič (oba
Institut »Jožef Stefan« in Fakulteta za fiziko in matematiko Univerze v Ljubljani) so
pridobili ERC projekte za uveljavljene raziskovalce.

Z leve proti desni: dr. Peter Križan, dr. Igor Muševič, dr. Matej Praprotnik | Avtor Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport

Evropska komisija je danes objavila rezultate razpisa Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) 2019 za
uveljavljene raziskovalce (ERC Advanced Grant 2019). Za izjemen uspeh lahko tokrat čestitamo kar
trem slovenskim prejemnikom. Med 1881 prijavami z vsega sveta je ERC po zahteven ocenjevalnem
postopku izbral za financiranje le 185 projektov. Uspeh slovenskih raziskovalcev je odmevnejši, v
kolikor upoštevamo, da so vsi trije prijave oddali na področju naravoslovnih in tehničnih znanosti, kjer je
ERC zabeležil kar 839 prijav ter izbral le dobro desetino (82 projektov) za financiranje.
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Dr. Peter Križan je evalvacijski panel ERC za osnovne delce snovi prepričal s
projektom FAIME (»Flavour Anomalies with advanced particle Identification MEthods«), kjer bodo
preučevali nove pojave v fiziki osnovnih delcev, popularno imenovane Nova fizika. Okvirno 2,4
milijonov evrov vreden petletni projekt bo kot nosilna institucija gostil Institut »Jožef Stefan«, deloma pa
se bo izvajal na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt FAIME
Standardni model, teorija osnovnih delcev in njihovih interakcij, zelo natančno popisuje pojave, ki so jih
raziskovalci do sedaj opažali v naravi. Na eno od redkih odstopanj od te teorije pa kažejo nekateri
procesi, pri katerih nastopajo težki kvarki in leptoni. Projekt FAIME bo z uporabo velikega vzorca
dogodkov, zbranih z detektorjem Belle II na Japonskem, raziskal redke razpade mezonov B in D in
poiskal odgovor na vprašanje, ali je res kršena leptonska univerzalnost, enakost med leptoni, ki je eden
od temeljev našega razumevanja interakcij med osnovnimi delci. V okviru projekta bodo raziskovalci
razvili tudi nove, zelo napredne metode za identifikacijo nabitih delcev.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Evalvacijski panel ERC za sistemsko in komunikacijsko inženirstvo je podprl petletni projekt
LOGOS dr. Igorja Muševiča na nosilni instituciji Institut »Jožef Stefan«, ki je ovrednoten na okvirno 2,5
milijona evrov. Projekt se bo deloma izvajal tudi na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
in preučuje možnosti uporabe svetlobe namesto elektrike pri električnih vezjih.

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt LOGOS
Cilj projekta LOGOS (»Light-operated logic circuits from photonic soft-matter«) je razvoj futuristične
tehnologije za izdelavo logičnih vezij, ki bodo narejena iz tekočih kristalov in bodo delovala izključno na
osnovi svetlobe. Električna vezja v naših računalnik so izdelana s tehnologijo, ki je v nastala v 60. letih
prejšnjega stoletja in danes omogoča izjemno miniaturizacijo čedalje zmogljivejših naprav. Pri tem oviro
nadaljnjemu razvoju predstavlja izjemno velika porabe električne energije, ki pri velikih podatkovnih
centrih dosega moč manjše elektrarne. Ena od inovativnih rešitev je uporaba svetlobe namesto
elektrike, in izdelava svetlobnih vezij, po katerih bo namesto elektrike tekla svetloba. Tovrstne
tehnologije so na samem začetku razvoja, a hkrati predstavljajo tudi bolj »zeleno« tehnološko rešitev.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dr. Matej Praprotnik s Kemijskega inštituta je evalvacijski panel ERC za produktno in procesno
inženirstvo prepričal z 2,5 milijonov evrov vrednim petletnim projektom MULTraSonicA (»Multiscale
modeling and simulation approaches for biomedical ultrasonic applications«), ki preučuje v tem času
izjemno aktualna vprašanja, vezana na dostavo in aktivacijo zdravil v celicah.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt MULTraSonicA
Cilj projekta je s pomočjo novih simulacijskih modelov zagotoviti razumevanje nadzora ultrazvočne
kontrole dostave zdravil ali aktivacije celic na ciljana (obolela) mesta v tkivih in razumevanje fizike pri
teh procesih z metodami simulacije. Z namenom nadzorovane dostave zdravil in odziva
mikromehurčkov na ultrazvok , so potrebni optimalni parametri za ultrazvočno »razstrelitev«
dostavljavcev zdravil na točno določenem ciljanem mestu v telesu. S pomočjo intenzivnih računalniških
simulacij bodo v okviru projekta razviti fizikalni modeli, ki bodo omogočili identifikacijo navedenih
optimalnih parametrov. Gre za neinvazivno tehniko slikanja in dostave zdravil, ki bo pospešila napredek
biomedicinskih ultrazvočnih aplikacij pri zdravljenju raka, različnih vnetij, bolezni srca in ožilja ter drugih.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slovenija pri uspešnih prijavah na ERC hitro napreduje

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

Z novo pridobljenimi projekti imata Institut »Jožef Stefan« in Kemijski inštitut kot gostiteljski instituciji po
4 raziskovalne ERC projekte, ter sta se po uspehu na ERC razpisih približala Univerzi v Ljubljani kot
nosilni instituciji s 5 ERC raziskovalnimi projekti. Projekti ERC so izrednega pomena ne le za dobitnike,
saj jim omogočajo kreativno svobodo in večletno finančno neodvisnost pri izvajanju svojih raziskav,
ampak pomembno vplivajo tudi na mlajše člane raziskovalnih skupin, ki bodo sodelovali pri vrhunskih in
ambicioznih raziskavah. Sodelovanje na tovrstnih projektih prispeva k razvijanju prihodnje generacija
vrhunskih slovenskih raziskovalcev in raziskovalk.
Znanstvena odličnost je ena izmed prioritet Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, zato skupaj z
Javno agencijo za raziskovalno dejavnost z različnimi ukrepi aktivno podpiramo slovenske prijaviteljice
in prijavitelje na razpisih ERC. Verjamemo, da navedena dolgoročna podpora pozitivno prispeva k večji
uspešnosti prijav slovenskih raziskovalk in raziskovalcev, saj ugotavljamo, da se je v zadnjih letih
uspešnost prijav vidno okrepila.
Na razpisih ERC 2019 so raziskovalke in raziskovalci iz Slovenije pridobili že 5 projektov, kar Slovenijo
umešča med evropske države, ki so v zadnjih letih najbolj napredovale pri pridobivanju ERC projektov.
Vse od leta 2015 v Sloveniji pridobimo vsaj en ERC projekt na leto.
Kot zanimivost lahko dodamo, da je na tem razpisu pridobila ERC projekt s področja zgodovine
znanstvenica slovenskega rodu dr. Glenda Sluga z European University Institute v Italiji.
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Seznam ERC projektov v Sloveniji najdete na naši spletni strani.
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Gradbinci z ukrepi omogočajo delovanje gradbišč
31.03.2020 10:38

Ljubljana, 31. marca (STA) - Velika večina podjetij v gradbeništvu je sposobna
zagotoviti ukrepe za preprečitev širjenja koronavirusa in s tem omogočajo delovanje
sebi ter podizvajalcem in dobaviteljskim industrijam, pravijo v panožni zbornici pri
GZS. Deležnike pozivajo k zagotavljanju pogojev za varno delo, saj je delujoče
gradbeništvo pomemben blažilec krize.
"Odgovorna podjetja so znižala število prisotnih na gradbiščih in vzpostavila zmanjšano
intenziteto dela, uvedla stroga pravila obnašanja zaposlenih: od prevozov na gradbišča,
izvajanja del do komuniciranja na varnih medsebojnih razdaljah. Uvedla so strogo kontrolo
vstopov in izstopov na gradbišča, določila postopke dobave in razdeljevanja prehrane,
uporabe skupnih sanitarij," je danes sporočil direktor Zbornice gradbeništva in industrije
gradbenega materiala pri GZS Jože Renar.
Ta podjetja predstavljajo pomemben del slovenskega gospodarstva in so z več kot 65.000
zaposlenimi izjemno pomemben zaposlovalec, poudarja Renar. Tako investitorje in
izvajalce kot javne službe, ki omogočajo nemoteno dejavnost gradbeništva, poziva, da
skupaj iščejo poti za zagotavljanje pogojev za nadaljevanje dela na gradbenih projektih v
Sloveniji povsod, kjer je to možno.

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

"Varno delujoče gradbeništvo v času trajanja ukrepov proti koronavirusu bo tako postalo
pomemben blažilec globoke gospodarske krize, ki se nam nezadržno približuje," je dodal
Renar.
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Protikoronskemu zakonu načeloma izrazi podpore, a
tudi opozorila
30.03.2020 19:18

Ljubljana, 30. marca (STA) - Predlog obsežnega interventnega zakona za blažitev
posledic izbruha koronavirusa na prebivalstvo in gospodarstvo, ki ga je v nedeljo
predstavila vlada in ga bo DZ obravnaval v sredo, je večinoma deležen pozitivnih
odzivov. Ukrepi so potrebni, bi bilo treba pa določene stvari doreči, ocenjujejo med
drugim v opoziciji, gospodarstvu in sindikatih.
Iz opozicije je bilo v glavnem slišati načelno podporo ukrepom, napovedali so konstruktivno
držo pri vlaganju dopolnil.
V LMŠ so pozdravili vse ukrepe, ki gredo v gospodarsko in socialno smer ter bodo
pomagali državljanom in gospodarstvu preživeti to turbulentno obdobje. Izrazili pa so
"veliko zaskrbljenost" glede členov, ki se nanašajo na "nadzorstvene" ukrepe, kot je
podeljevanje dodatnih pooblastil policiji. Napovedali so vložitev dopolnil, kakšnih konkretno,
niso razkrili.

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

V SD so ocenili, da gre zakon z rešitvami v pomoč ljudem in gospodarstvu v pravo smer.
Tudi oni so opozorili na "represivni del", ki bi lahko bil ustavno sporen. Če ta del ne bo
umaknjen, so napovedali vložitev dopolnil.
Da je zakon potreben, se strinja tudi Levica, ocenjuje pa, da ima določene pomanjkljivosti.
Na področju sociale ocenjujejo, da izpušča nekatere kategorije ljudi, prav tako se jim zdi
nadomestilo za študente v višini 150 evrov prenizko, "kakšen evro več" bi želeli dati tudi
upokojencem. Opozorili so, da v zakonu ob državnem subvencioniranju nadomestil plače ni
zaveze glede ohranitve delovnih mest. Tudi oni nasprotujejo dodatnim pooblastilom policije
in napovedujejo dopolnila.
V SAB so v večji meri zakonu naklonjeni. Ni bil pa upoštevan njihov poziv k
parlamentarnemu nadzoru nad izvajanjem zakona, zato bodo vložili predlog dopolnila - za
ta nadzor bi oblikovali posebno komisijo, ki bi jo sestavljali predstavniki opozicije in
koalicije, lahko pa tudi civilne družbe.
V SNS so napovedali podporo zakonu. Nekaj "drobnarij" bi bilo treba popraviti, a menijo, da
je to možno tudi po sprejetju zakona. Policijske določbe po njihovi oceni sledijo ukrepom
nekaterih drugih držav.
Koalicija, ki se je s predlogom seznanila na srečanju v Ljubljani, je predlagane ukrepe
pozdravila. V SDS bodo stališče predstavili na torkovi seji odbora DZ za finance in na
izredni seji DZ v sredo.
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V SMC so ocenili, da v zakonu ne manjka nič ključnega, da pa je vprašanj ogromno in da
vseh tudi prihodnji zakoni verjetno ne bodo mogli nasloviti. Kot odprto vprašanje so
izpostavili določbe o dodatnih policijskih pooblastilih, glede katerih pričakujejo še
usklajevanja.
V NSi so bili zadovoljni, da so bili upoštevani praktično vsi njihovi predlogi. Pričakujejo
sicer, da se bo predlog v DZ še spremenil - sledili bodo priporočilom zakonodajno-pravne
službe in prisluhnili vsem "racionalnim" dopolnilom opozicije.
V DeSUS so pred srečanjem izpostavili, da je najpomembneje, da so ukrepi namenjeni
zlasti vzdrževanju plačilne sposobnosti državljanov in podjetij, in jih ocenili kot pravilne.
Predstavniki gospodarstva so ukrepe iz predloga zakona načeloma pozdravili, pri tem pa
opozorili tudi na nekaj nedorečenosti. V nadaljnjih korakih predlagajo dodatne ukrepe za
zagotovitev likvidnosti.
V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so bili zadovoljni, da vlada v prvem paketu
ukrepov ni pozabila na mala in mikro podjetja ter na samozaposlene. V naslednjem koraku
predlagajo med drugim zmanjšanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, znižanje
komunalnih prispevkov in subvencioniranje najemnin za poslovne prostore.

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

V Klubu slovenskih podjetnikov (SBC) so menili, da vladni ukrepi omogočajo preživetje
podjetij v najtežjem obdobju epidemije in hkrati ohranitev delovnih mest, razbremenjujejo
podjetja in ohranjajo socialno varnost. Izpostavili so, da je treba za ohranitev vitalnosti
podjetij posebno pozornost nameniti panogam, ki bodo na daljši rok najbolj prizadete turizmu s celotno dobaviteljsko verigo, vrsti storitvenih panog, delom logistike, delom
proizvodnih panog, tehnični trgovini, projektiranju in gradbeništvu zaradi pričakovanega
upada investicij.
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je ocenila, da je zakonski predlog pomemben za
prebivalstvo in gospodarstvo, saj je namenjen pretežno socialnim vsebinam in ohranjanju
delovnih mest. Vnaša pa nekaj zmede, je ugotovila, in sicer glede kriznega dodatka v višini
200 evrov za zaposlene, ki delajo in katerih zadnje izplačane mesečne plače niso presegle
trikratnika minimalne plače. GZS meni, da je treba pri tem upoštevati ogroženost in
preobremenjenost posameznikov, ki delajo, kajti niso vsi enako izpostavljeni ali enako
obremenjeni. Treba bi bilo tudi razrešiti vprašanje starega oziroma sorazmernega dopusta
in to uskladiti s čakanjem na delo, pravijo v zbornici, zavzemajo se tudi za jasnejše kriterije
glede upravičenosti do državnih sredstev.
V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so menili, da zakonski predlog vsebuje
vrsto ukrepov, ki gredo v pravo smer in bodo zajezili največji val odpuščanj. Pogrešajo pa
med drugim ureditev statusa za tiste, ki jim je zaradi epidemije delovno razmerje prenehalo
že pred potrditvijo zakona, za tiste, ki so že na zavodu za zaposlovanje in ne bodo več
prejemali nadomestila za brezposelnost, ter tiste, ki so se strinjali s sporazumnim
prenehanjem delovnega razmerja. Izpostavili so tudi študente, zaposlene prek avtorskih in
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honorarnih pogodb, popoldanske samostojne podjetnike ter tiste, ki delajo na podlagi
vrednotnic. Vlada sicer za vse redne študente predlaga izplačilo kriznega dodatka v višini
150 evrov.
V Obalni sindikalni organizaciji - KS 90 prav tako ukrepe pozdravljajo, pozivajo pa k
dopolnitvam. Prepričani so namreč, da bi morali dodatek za delo v rizičnih razmerah prejeti
vsi javni uslužbenci, ki delajo v trenutnih razmerah. Pridružili so se tudi opozorilom, da
inšpektorat za delo zaradi kadrovske podhranjenosti ne bo mogel nadzirati spoštovanja
novih določb.
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) veliko večino ukrepov podpira,
opozarja pa, da hitro ukrepanje, ki ga zahtevajo razmere, ne bi smelo upravičevati
opuščanja temeljnih demokratičnih postopkov. Tako se ne strinjajo s "popolno opustitvijo
socialnega dialoga in usklajevanja zakonov, o katerih bi sicer morala biti opravljena
razprava na Ekonomsko-socialnem svetu". Izpostavili so tudi poseg v pravice zaposlenih,
denimo premestitev javnega uslužbenca brez njegovega soglasja, zaposlovanje najvišjih
uradnikov za določen čas brez izpeljanih razpisov in določanje ogromnega števila nadur
brez ustrezno zagotovljenega sorazmernega časa za počitek.
V Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) so zadovoljni, ker jim je vlada le namenila nekaj
pomoči. A s predlogom za enkratno nadomestilo v višini 150 evrov za redne študente s
stalnim prebivališčem v Sloveniji kriza študentov ne bo rešena, menijo. Znesek je za kritje
stroškov namreč prenizek, poleg tega gre za enkratni, in ne mesečni krizni dodatek. Za
skoraj 50 odstotkov študentov so namreč prihodki od dela glavni vir prihodka, so izpostavili.
Predlog je izpustil izredne študente, ki imajo še višje stroške študija, hkrati pa niso nujno v
delovnem razmerju, prav tako so izpuščeni študenti brez stalnega prebivališča v Sloveniji,
ter dijaki in udeleženci izobraževanja odraslih, ugotavljajo v ŠOS.
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Predlog zakona, ki je v DZ vložen za obravnavo po nujnem postopku, bo v torek obravnaval
odbor DZ za finance, DZ pa ga bo sprejemal na nujni seji v sredo.
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