Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 2. 5. 2020
Število objav: 11
Internet: 11
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 11
Inženirski dan: 0

Naslov

S pojavom koronavirusa so se pričakovanja na trgu dela močno poslabšala

Zaporedna št.
1

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 5. 2020

Stran v zbirki:
11

Avtor

M. R.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...podjetij v predelovalnih dejavnostih, 24 odstotkov podjetij v trgovini na drobno, 39 odstotkov podjetij v storitvenih
dejavnostih in 20 odstotkov podjetij v gradbeništvu. Razmere na trgu dela v Sloveniji so bile v letu 2019 zelo dobr e,
stopnja brezposelnosti je bila ena najnižjih, število delovno aktivnih precej visoko....

Naslov

Slabe napovedi: brez dela bo ostalo veliko ljudi

Zaporedna št.
2

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 5. 2020

Stran v zbirki:
19

Avtor

R. A.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...podjetij v predelovalnih dejavnostih, 24 odstotkov podjetij v trgovini na drobno, 39 odstotkov podjetij v storitvenih
dejavnostih in 20 odstotkov podjetij v gradbeništvu. Na drugi strani pričakuje povečanje brezposelnosti kar 87
odstotkov slovenskih potrošnikov, so nanizali statistiki. Nižje bo tudi število dnevnih migrantov,...

Naslov

Ribničan gre vedno v korak s časom

Zaporedna št.
3

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 5. 2020

Stran v zbirki:
26

Avtor

Simona Fajfar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...pri muzeju morda lahko izpostavim določene vsebine, kot je raziskava Gradovi na Ribniškem, v okviru katere smo
sodelovali z oddelkom za arhitekturo in gradbeništvo mariborske univerze, še vedno poteka medinstitucionalni projekt
Slemena, pri katerem sodelujemo z oddelkom za etnologijo in kulturno antropologijo ljubljanske...

Naslov

Tedenski pregled - Slovenija od 24. do 30. 4.

Zaporedna št.
4

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 1. 5. 2020

Stran v zbirki:
30

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...predsedujočih držav Svetu EU. LJUBLJANA - DZ je potrdil pravno podlago za gradnjo HE Mokrice. Sprejel je novelo
gradbenega zakona, ki še za dve leti podaljšuje možnost za ustrezno strokovno usposobljenost kadra v gradbeništvu.
Potrdil je novelo zakona o divjadi in lovstvu, da bo država namesto lovskih družin pet let plačevala škodo po...

Naslov

Ifo: Koronavirus ogroža obstoj nemških podjetij

Zaporedna št.
5

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo v svetu; 1. 5. 2020

Stran v zbirki:
31

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...trimesečju ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa ugasnilo 24,8 odstotka podjetij, po pol leta ukrepov pa 48
odstotkov podjetij. V najboljši kondiciji je gradbeništvo, kjer sta ta deleža pri 20,4 oziroma 45,4 odstotka....
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Naslov

Statistiki: Letošnji 1. maj v znamenju slabih napovedi na trgu dela

Zaporedna št.
6

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 1. 5. 2020

Stran v zbirki:
33

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...podjetij v predelovalnih dejavnostih, 24 odstotkov podjetij v trgovini na drobno, 39 odstotkov podjetij v storitvenih
dejavnostih in 20 odstotkov podjetij v gradbeništvu. Na drugi strani pričakuje povečanje brezposelnosti kar 87
odstotkov slovenskih potrošnikov, so nanizali statistiki. Nižje bo tudi število dnevnih migrantov,...

Naslov

Epidemija koronavirusa bo tudi v prihodnje marsikoga pustila brez službe

Zaporedna št.
7

Medij

Sobotainfo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 5. 2020

Stran v zbirki:
40

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...približno polovica pa se je na delo vozila v drugo občino. trg dela 22 Tudi v Pomurju zaradi koronakrize vedno več
brezposelnih, največ iz gostinstva in gradbeništvabrezposelnost 4 V dveh tednih število brezposelnih poskočilo za
2370 Razmere na trgu dela v 2020 zelo verjetno slabše kot v 2019 Statistični urad predvideva, da...

Naslov

Slabe napovedi: brez dela bo ostalo veliko ljudi

Zaporedna št.
8

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 5. 2020

Stran v zbirki:
49

Avtor

R. A.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...podjetij v predelovalnih dejavnostih, 24 odstotkov podjetij v trgovini na drobno, 39 odstotkov podjetij v storitvenih
dejavnostih in 20 odstotkov podjetij v gradbeništvu. Na drugi strani pričakuje povečanje brezposelnosti kar 87
odstotkov slovenskih potrošnikov, so nanizali statistiki. Nižje bo tudi število dnevnih migrantov,...

Naslov

Slabe napovedi: brez dela bo ostalo veliko ljudi

Zaporedna št.
9

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 5. 2020

Stran v zbirki:
57

Avtor

R. A.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...podjetij v predelovalnih dejavnostih, 24 odstotkov podjetij v trgovini na drobno, 39 odstotkov podjetij v storitvenih
dejavnostih in 20 odstotkov podjetij v gradbeništvu. Na drugi strani pričakuje povečanje brezposelnosti kar 87
odstotkov slovenskih potrošnikov, so nanizali statistiki. Nižje bo tudi število dnevnih migrantov,...

Naslov

S pojavom koronavirusa so se pričakovanja na trgu dela močno poslabšala

Zaporedna št.
10

Medij

Preberi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 5. 2020

Stran v zbirki:
58

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...podjetij v predelovalnih dejavnostih, 24 odstotkov podjetij v trgovini na drobno, 39 odstotkov podjetij v storitvenih
dejavnostih in 20 odstotkov podjetij v gradbeništvu....

3

Naslov

1. maj v znamenju slabih napovedi: Veliko ljudi bo ostalo brez dela

Zaporedna št.
11

Medij

Seniorji.info, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 5. 2020

Stran v zbirki:
63

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...podjetij v predelovalnih dejavnostih, 24 odstotkov podjetij v trgovini na drobno, 39 odstotkov podjetij v storitvenih
dejavnostih in 20 odstotkov podjetij v gradbeništvu. Na drugi strani pričakuje povečanje brezposelnosti kar 87
odstotkov slovenskih potrošnikov, so nanizali statistiki. Nižje bo tudi število dnevnih migrantov,...
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24ur.com
Država: Slovenija

01.05.2020
Petek, 08:29

Kazalo

https://www.24ur.com/novice/slovenija/stat.html
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S pojavom koronavirusa so se pričakovanja na
trgu dela močno poslabšala
Ljubljana, 01.05.2020, 7:00 | Posodobljeno pred 4 urami
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 6 min

AVTOR

M.R.

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

Stopnja anketne brezposelnosti je bila konec leta 2019 najnižja,
odkar jo merimo. A pričakovanja glede zaposlovanja in
brezposelnosti so se s pojavom novega koronavirusa močno
poslabšala: v aprilu 2020 je zmanjšanje zaposlovanja
pričakovalo 45 odstotkov podjetij v predelovalnih dejavnostih,
24 odstotkov podjetij v trgovini na drobno, 39 odstotkov podjetij
v storitvenih dejavnostih in 20 odstotkov podjetij v
gradbeništvu.

Razmere na trgu dela v Sloveniji so bile v letu 2019 zelo dobre, stopnja
brezposelnosti je bila ena najnižjih, število delovno aktivnih precej visoko. S
pojavom epidemije koronavirusa pa so se pričakovanja glede zaposlovanja in
brezposelnosti močno poslabšala.
Kot kažejo podatki Statističnega urada RS (Surs), je bilo leto 2019 v Sloveniji z
vidika trga dela eno najboljših. Stopnja anketne brezposelnosti je bila namreč
konec tega leta najnižja, odkar jo merimo, to je od leta 1993; bila je 4,0odstotna. Delovno aktivnih, torej zaposlenih in samozaposlenih skupaj, je bilo
konec leta 2019 več kot 900.000; od tega je bilo skoraj 93.000 samozaposlenih.
"Približno 18 odstotkov delovno aktivnih je delo včasih ali občasno
opravljalo doma. Približno polovica se je na delo vozila v drugo občino.
Približno 20.000 jih je na delo hodilo v Italijo ali Avstrijo," poročajo s Sursa.
Veliko delovno aktivnih trenutno na čakanju, nekaj jih dela od doma
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Podatki o razmerah na trgu dela za leto 2020 bodo verjetno precej drugačni.
Pričakujemo lahko, da bo v 2020 stopnja brezposelnosti višja, število
delovno aktivnih pa nižje. Nižje bo tudi število dnevnih migrantov, delež tistih, ki
delajo doma, pa bo višji. Tudi položaj dnevnih migrantov, ki delajo v tujini, je
negotov.

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

Trenutno je veliko delovno aktivnih na čakanju na delo. Nekaj jih dela od doma.
Nekatere dejavnosti so popolnoma zastale, nekatere delujejo okrnjeno. Na
drugi strani pa so dejavnosti in v njih delovno aktivni, ki skrbijo, da
naša življenja potekajo približno normalno. Spodnji graf prikazuje število
delovno aktivnih v nekaterih poklicnih skupinah, ki smo jim v tem času, ko
zaradi znanih razmer ostajamo doma, lahko še posebno hvaležni. "Pri
navajanju poklicnih skupin zaradi lažje berljivosti uporabljamo samo nevtralno
moško obliko, ki pa zajema tako ženske kot moške," pojasnjujejo na Sursu.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

https://www.24ur.com/novice/slovenija/stat.html

Osebni avtomobil – najpogostejše prevozno sredstvo
Ob koncu leta 2019 je več kot polovica
delovno aktivnih oseb, brez kmetov (53,1
odstotka ali 468.600) iz kraja bivališča odhajala
na delo v drugo občino. Z delovnimi
migracijami v obeh smereh je bila najbolj
obremenjena občina Ljubljana: vsak dan je v to

Prebivalci, ki so se na pot
odpravili zaradi dela, so
dnevno v povprečju za te poti
porabili 44 minut, povprečna
razdalja na prebivalca pa je
znašala 32 kilometrov. Za pot
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občino prihajalo na delo skoraj 130.000
delovno aktivnih iz drugih občin, nekaj več kot
23.000 delovno aktivnih prebivalcev te občine
pa je odhajalo na delo v drugo občino. Občini
Ljubljana so po številu delovnih migrantov
sledile občine Maribor (s sicer trikrat manjšim
številom migracij ali okoli 46.000), Celje
(28.000), Kranj (26.100) in Koper (nekaj več

z dela in na delo so tako vsi
skupaj v enem dnevu porabili
skupno 261.827 ur, kar je
skoraj 10.909 dni ali skoraj 30
let, prevozili pa so 11.591.425
kilometrov, kar je toliko, kot če
bi 289-krat obkrožili Zemljo po
Ekvatorju.

kot 18.500)
V letu 2017 so prebivalci Slovenije (15–84 let) na svojih poteh zaradi dela
večinoma uporabili osebni avtomobil (80 odstotkov poti) – ali kot vozniki ali kot
sopotniki, na 8 odstotkov poti so šli peš, na 4 odstotke poti so uporabili avtobus
ali kolo, na manj kot 1 odstotek poti pa so prebivalci za glavno prevozno
sredstvo za pot zaradi dela uporabili vlak. Prebivalci, ki so se na pot odpravili
zaradi dela, so dnevno v povprečju za te poti porabili 44 minut, povprečna
razdalja na prebivalca pa je znašala 32 kilometrov. Za pot z dela in na delo so
tako vsi skupaj v enem dnevu porabili skupno 261.827 ur, kar je skoraj 10.909

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

dni ali skoraj 30 let, prevozili pa so 11.591.425 kilometrov, kar je toliko, kot če bi
289-krat obkrožili Zemljo po Ekvatorju.
In kdaj se najpogosteje odpravimo na pot zaradi dela? "Na to vprašanje nam
lahko poleg vsakodnevnih jutranjih in popoldanskih kolon odgovorijo tudi
podatki, ki smo jih v letu 2017 zbirali v raziskovanju o dnevni mobilnosti
potnikov. Zjutraj se je največ poti zaradi dela začelo med 6. in 7. uro (15,5
odstotka), popoldne pa med 15. in 16. uro (10,3 odstotka)," so povedali na
Surs.
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Samozaposleni manjkrat k zdravniku kot zaposleni

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

"Kako bodo posledice novega koronavirusa vplivale na delovno aktivne
prebivalce Slovenije in na njihovo zdravje, bomo izvedeli v prihodnjih mesecih
in letih. Gotovo pa te posledice pri zaposlenih ne bodo enake kot pri
samozaposlenih," menijo na Surs. Tudi v bolj "normalnih"razmerah se omenjeni
skupini delovno aktivnih z vidika zdravja precej razlikujeta.
V letu 2017 je bilo med samozaposlenimi 28 odstotkov takih, ki pri svojem delu
niso imeli nobenih težav. Med preostalimi, ki pa so imeli kakšne težave, je bila
najpogostejša težava izpad prihodka v primeru bolezni (navedlo jo je 27
odstotkov samozaposlenih). Ali se ta težava odraža tudi drugje in kako se po
dejavnikih zdravja razlikujejo zaposleni in samozaposleni, prikazujejo podatki v
spodnjem grafikonu.
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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!

S svojim splošnim zdravstvenim stanjem so bolj zadovoljni zaposleni kot
samozaposleni. Kljub temu je delež tistih, ki v enem letu niso nikoli obiskali
zdravnika, znatno večji med samozaposlenimi. To še posebno velja za obisk
splošnega oziroma osebnega zdravnika, v manjši meri pa tudi za obisk
specialista in zobozdravnika ali ortodonta.
V letu 2016 so bolniške odsotnosti pri osebah, ki so bile zaposlene pri
pravnih osebah (v podjetjih, družbah, zavodih), predstavljaje 3,9 odstotka
njihovega razpoložljivega delovnega časa, pri tistih, ki so bile zaposlene pri
fizičnih osebah (npr. pri samostojnih podjetnikih), pa 2,5 odstotka delovnega
časa. Zaposleni pri pravnih osebah so imeli več bolniških odsotnosti do 30 dni
(v breme delodajalca), več bolniških nad 30 dni (v breme drugih organizacij) in
več drugih odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov (na primer krvodajalstvo,
nega ožjega družinskega člana ipd.) kot zaposleni pri fizičnih osebah.
Eden od dejavnikov, ki gotovo vpliva tudi na zdravje in dobro počutje, je
zadostna količina prostega časa in dopusta. Zaposleni pri pravnih osebah so v
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2016 za dopust porabili 10,8 odstotka delovnega časa, zaposleni pri
registriranih fizičnih osebah pa 8,7 odstotka delovnega časa, pri čemer so v
podatek o dopustu zajete ure letnega dopusta in izrednega dopusta (oboje v
breme delodajalca) ter ure starševskega dopusta (v breme drugih organizacij).
Prav pri zadnjem je razlika največja. Za starševski dopust so zaposleni pri
registriranih fizičnih osebah porabili 0,6 odstotka delovnega časa, zaposleni pri
pravnih osebah pa dvakrat več, 1,2 odstotka delovnega časa.
Zadovoljstvo z dolžino prostega časa so zaposleni v 2018 ocenili z oceno 6,8
(od 10 možnih), samozaposleni pa s 6,2. Vseeno pa so oboji, zaposleni in
samozaposleni, kljub nekaterim razlikam na splošno enako zadovoljni tako
s svojo službo kot s svojim življenjem.
Kakšni so obeti?

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

"Omenili smo že, da so bile razmere na trgu dela v 2019 dobre. Pričakovanja
glede zaposlovanja in brezposelnosti so se s pojavom novega koronavirusa v
Sloveniji močno poslabšala. V aprilu 2020 pa je zmanjšanje zaposlovanja
pričakovalo 45 odstotkov podjetij v predelovalnih dejavnostih, 24 odstotkov
podjetij v trgovini na drobno, 39 odstotkov podjetij v storitvenih dejavnostih in
20 odstotkov podjetij v gradbeništvu. Na drugi strani pričakuje povečanje
brezposelnosti kar 87 odstotkov slovenskih potrošnikov," še ugotavljajo na
Surs.
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Slabe napovedi: brez dela
bo ostalo veliko ljudi

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

Avtor: R. A.

0,26

Foto: Bor Slana

Potem ko je bilo lansko leto za Slovenijo z vidika
trga dela eno najboljših, letošnje leto zaradi
epidemije novega koronavirusa zagotovo ne bo
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niti primerljivo, saj so se močno poslabšala
pričakovanja glede zaposlenosti in
brezposelnosti, so ob prazniku dela opozorili v
državnem statističnem uradu.

"Leto 2019 je bilo v Sloveniji z vidika trga dela eno najboljših. Stopnja
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

anketne brezposelnosti je bila namreč konec tega leta najnižja, odkar
jo merimo, to je od leta 1993, in sicer štiriodstotna. Delovno aktivnih,
zaposlenih in samozaposlenih skupaj je bilo konec leta 2019 več kot
900.000. Od tega je bilo skoraj 93.000 samozaposlenih," so razmere na
trgu dela v minulem letu po poročanju STA opisali statistiki.
SIOL PLUS

Miha Mazzini: Sodobna družba prezira
njej koristno delo
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Kot so dodali, je približno 18 odstotkov delovno aktivnih delo včasih
ali občasno opravljalo doma. Približno polovica se je na delo vozila v
drugo občino. Približno 20.000 jih je na delo hodilo v Italijo ali
Avstrijo.

Višja brezposelnost, manj delovno aktivnih
Podatki o razmerah na trgu dela za leto 2020 bodo verjetno precej
drugačni, so opozorili. "Pričakujemo lahko, da bo v letu 2020 stopnja
brezposelnosti višja, število delovno aktivnih pa nižje," so navedli po

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

pisanju STA.
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Foto: Ana Kovač

Aprila je zmanjšanje zaposlovanja pričakovalo 45 odstotkov podjetij v
predelovalnih dejavnostih, 24 odstotkov podjetij v trgovini na drobno,
39 odstotkov podjetij v storitvenih dejavnostih in 20 odstotkov podjetij
v gradbeništvu. Na drugi strani pričakuje povečanje brezposelnosti kar
87 odstotkov slovenskih potrošnikov, so nanizali statistiki. Nižje bo
tudi število dnevnih migrantov, delež tistih, ki delajo doma, pa bo višji.
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Tudi položaj dnevnih migrantov, ki delajo v tujini, je negotov, še piše
STA.
V statističnem uradu so ob tem spomnili, da je trenutno veliko delovno
aktivnih na čakanju na delo. "Nekaj jih dela od doma. Nekatere
dejavnosti so popolnoma zastale, nekatere delujejo okrnjeno," so
izpostavili.

Polovica ljudi na delo v drugo občino
Ob tem so podali še nekaj podatkov, povezanih z delom, v preteklih
letih. Glede delovnih migracij in delovne mobilnosti so pojasnili, da je
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konec lanskega leta 53,1 odstotka delovno aktivnih oseb (brez kmetov)
iz kraja bivališča odhajalo na delo v drugo občino. Z delovnimi
migracijami v obeh smereh je bila najbolj obremenjena občina
Ljubljana, piše STA.

Najpogostejše prevozno sredstvo je avtomobil, kažejo številke, zbrane
za leto 2017. Tedaj so prebivalci Slovenije med 15 in 84 letom za 80
odstotkov svojih poti zaradi dela uporabili osebni avtomobil, in sicer
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kot vozniki ali kot sopotniki. Osem odstotkov jih je šlo peš, štirje
odstotki so uporabili avtobus ali kolo, manj kot odstotek pa vlak.

Prebivalci, ki so se na pot odpravili zaradi dela, so dnevno v povprečju
za te poti porabili 44 minut, povprečna razdalja na prebivalca pa je
znašala 32 kilometrov. "Za pot z dela in na delo so tako vsi skupaj v
enem dnevu porabili skupno 261.827 ur, kar je skoraj 10.909 dni ali
skoraj 30 let, prevozili pa so 11.591.425 kilometrov, kar je toliko, kot
če bi 289-krat obkrožili Zemljo po Ekvatorju," so po pisanju STA
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ponazorili statistiki.

Dotaknili so se tudi zdravja. "Kako bodo posledice novega
koronavirusa vplivale na delovno aktivne prebivalce Slovenije in na
njihovo zdravje, bomo izvedeli v prihodnjih mesecih in letih. Gotovo
pa te posledice pri zaposlenih ne bodo enake kot pri samozaposlenih,"
so napovedali po poročanju STA.
V letu 2017 je bilo med samozaposlenimi 28 odstotkov takih, ki pri
svojem delu niso imeli nobenih težav. Med preostalimi, ki pa so imeli
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kakšne težave, je bila najpogostejša težava izpad prihodka v primeru
bolezni.

Samozaposleni manj pogosto k zdravniku
S svojim splošnim zdravstvenim stanjem so bolj zadovoljni zaposleni
kot samozaposleni. Kljub temu je delež tistih, ki v enem letu niso
nikoli obiskali zdravnika, znatno večji med samozaposlenimi. To še
posebej velja za obisk splošnega oziroma osebnega zdravnika, v
manjši meri pa tudi za obisk specialista in zobozdravnika ali ortodonta.
V letu 2016 so bolniške odsotnosti pri osebah, ki so bile zaposlene pri
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pravnih osebah, predstavljaje 3,9 odstotka njihovega razpoložljivega
delovnega časa, pri tistih, ki so bile zaposlene pri fizičnih osebah, pa
2,5 odstotka delovnega časa.
Eden od dejavnikov, ki gotovo vpliva tudi na zdravje in dobro počutje,
je zadostna količina prostega časa in dopusta. "Zaposleni pri pravnih
osebah so v letu 2016 za dopust porabili 10,8 odstotka delovnega časa,
zaposleni pri registriranih fizičnih osebah pa 8,7 odstotka delovnega
časa, pri čemer so v podatek o dopustu zajete ure letnega dopusta in
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izrednega dopusta ter ure starševskega dopusta," so pojasnili v
statističnem uradu. Zadovoljstvo z dolžino prostega časa so zaposleni
v letu 2018 ocenili z oceno 6,8 od 10, samozaposleni pa s 6,2. Vseeno
pa so oboji, zaposleni in samozaposleni, kljub nekaterim razlikam na
splošno enako zadovoljni tako s svojo službo kot s svojim življenjem,
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še poroča STA.
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GRM | ROKODELSKI CENTER RIBNICA | GALERIJA MIKLOVA HIŠA

Ribničan gre vedno v korak s časom
Polona Rigler Grm, direktorica Rokodelskega centra
Ribnica, javnega zavoda, ki povezuje muzej, galerĳsko
dejavnost in rokodelstvo.
Objavljeno
01. maj 2020 12.00
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Posodobljeno
01. maj 2020 12.00

Odpri galerijo

Z ene od letnih razstav slušateljev centra LICE.

Simona Fajfar
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»Vse dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo, so povezane s kulturo,« je poudarila Polona Rigler Grm, direktorica Rokodelskega centra Ribnica, kjer praznujejo desetletnico delovanja. V
tem času je ena od njihovih enot, Galerija Miklova hiša, ki ima obsežno zbirko 700 del priznanih slovenskih umetnikov, ohranila sloves pomembnega likovnega centra. Ribniški muzej je
ta čas ujel preteklost z razstavami in raziskavami, rokodelsko dejavnost pa so – vsaj na področju pletarstva in lončarstva – prenesli na mlajše generacije.

Začniva z aktualnim: kaj počnete v Rokodelskem centru
Ribnica v času epidemĳe? Galerĳa Miklova hiša je – med
drugim – pripravila odlično pobarvanko Martin Krpan s
Strmanovimi ilustracĳami. Kako ta čas odseva v vaši
rokodelski dejavnosti in muzeju?
Po e-pošti in družbenih omrežjih smo pozvali javnost, naj pošlje svoja dela. Pri tem ni
pomemben material ne način, ni pomembno, kaj delajo. Prosili smo jih, da nam pošljejo tudi
navodila, da bi drugi lahko začeli ustvarjati. Predvsem začetni čas krize zaradi novega
koronavirusa je bil težek, ker se je vse ustavilo in so se ljudje spet posvetili prvobitnemu
žitju, delu. V muzeju smo prek facebooka pozvali ljudi, naj nam pošiljajo fotograﬁje o
praznovanju letošnje velike noči, z različnimi objavami smo jih spodbujali k raziskovanju,
kulinaričnemu ustvarjanju ter jih seznanjali s svojim delom. Pred kratkim smo na primer
prevzeli opremo frizersko-brivskega salona Juvanc iz Ribnice, kar je izjemna pridobitev, in
to smo tudi delili z javnostjo.
Čeprav ﬁzično nismo bili dostopni, smo prek številnih odzivov ugotovili, da nas ljudje
spremljajo – tako muzej kot galerijo in rokodelstvo. Pripravljamo kar nekaj digitalnih
vsebin, ki bodo kmalu ugledale luč sveta na naši spletni strani.

V neformalnih šolah Rkodelskega centra Ribnica so izobrazili približno petdeset pletarjev in trideset lončarjev.

Kot zavod ste precej zanimiva ustanova, saj združujete
rokodelstvo, galerĳo, muzej, muzejsko trgovino … Kako
vse to deluje kot celota?
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Naš zavod je registriran kot zavod za kulturo, kar je rdeča nit vseh naših enot. Po muzejski poklicni etiki imamo nalogo ohranjati in razvijati kulturno dediščino ter jo povezovati s
sodobnim ustvarjanjem. Zbiramo, varujemo, dokumentiramo in proučujemo kulturno dediščino, predstavljamo javnosti njen pomen nekdaj, danes in v prihodnje. Naša naloga je
povezovanje kulturnih dejavnosti s turizmom in drugimi gospodarskimi panogami, izobraževanje in populariziranje domače obrti, umetnosti ter sodobne likovne ustvarjalnosti. Enotam –
poleg galerije, muzeja, rokodelstva in muzejske trgovine – smo letos dodali enoto turizem, ker je turizem, ki je v Ribnici pred časom nekoliko zamrl, pomemben del današnjega sveta.
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»Čeprav ﬁzično nismo bili dostopni, smo prek številnih odzivov ugotovili, da nas ljudje
spremljajo – tako muzej kot galerijo in rokodelstvo,« je povedala Polona Rigler Grm.
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Z ene od letnih razstav slušateljev LICE. Foto Simona Fajfar
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Je bilo vašemu zavodu v teh letih lažje, ker je Ribnica
znana po suhi robi in lončarstvu, delovnih ljudeh,
obrtnikih?
Na začetku smo se spraševali, kaj pravzaprav je Rokodelski center Ribnica. Njegova bistvena naloga je ohranjanje znanj suhorobarstva in lončarstva. Del vsebin ohranjanja dediščine
izvaja tudi muzej, vendar ne gre za podvajanje. Bistvena naloga rokodelstva so delavnice in tečaji, ki jih organiziramo in na katerih se ljudje učijo rokodelskih večin, ki so se včasih
prenašale iz roda v rod, z očeta na sina, z mame na hčer, danes pa ta znanja prenašamo z izobraževanji.

Govorite o triletni pletarski in večletni lončarski šoli, ki
potekajo pri vas in kjer učite tečajnike domačih obrti?
V teh neformalnih šolah smo izobrazili približno petdeset pletarjev in trideset lončarjev. Šest pletarjev je pridobilo certiﬁkat NPK pletar, kar ni malo. S tem smo zadovoljni. Poleg
ohranjanja pletarstva in lončarstva je naša naloga tudi ohranjanje suhorobarskih panog, ki jih je enajst in med katerimi številne izumirajo, kot na primer posodarstvo ali obodarstvo. Za te
nismo naredili dovolj. Imeli smo tečaje, pa ni bilo veliko zanimanja.
Zdaj si v slovenskem konzorciju rokodelskih centrov, v okviru katerega deluje tudi medresorska delovna skupina pri ministrstvu za gospodarstvo, prizadevamo za pripravo samostojnega
zakona za rokodelce ali vsaj za dopolnitev področne zakonodaje. Rokodelstvo ni zaključena zgodba, ne v slovenskem ne v mednarodnem prostoru, ker je prisotno vprašanje obstoja.
Nekatera rokodelska znanja so izginila, ker mojstrov ni več, druga so tik pred tem, da jih za vedno izgubimo, ker ne bo več ljudi, ki bi prikazali, kako nekaj narediti. V Ribnici še imamo
srečo, da imamo mojstre za posamezna področja, čeprav jih je malo.
Izpostaviti moram tudi blagovno znamko Ribrand, s katero smo povezali sodobno oblikovanje z našim mojstrom suhorobarjem, tako da smo dobili uporabne izdelke, ki so primerno
oblikovani za sedanji čas.
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Z ene od letnih razstav LICE. Foto Simona Fajfar

Kakšna je razlika pri obravnavi rokodelstva v vaši
rokodelski enoti in muzeju?
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Razlika je pravzaprav v tem, da gre pri muzeju za dokumentacijsko ohranjanje dediščine. Muzealci moramo prek zgodb, predmetov, fotograﬁj in dokumentov znati predstaviti določeno
vsebino.
Naš muzej, ki je bil ustanovljen kot muzej suhe robe in lončarstva – Janko Trošt ga je ustanovil leta 1958 –, nima naloge ohranjati zgolj suhorobarsko dediščino, ampak je njegova
naloga tudi ohranjanje druge kulturne dediščine, na primer oblačilne kulture, kulinarike, zgodovine ..., saj se že več kot deset let ukvarja z zgodovino ribniškega trga.

Likovnoizobraževalni center LICE je prvi v Sloveniji oblikoval celovit izobraževalni program likovne umetnosti za odrasle in otroke.

Kateri so bili pomembnejši projekti?
Naredili smo kar nekaj: pri muzeju morda lahko izpostavim določene vsebine, kot je raziskava Gradovi na Ribniškem, v okviru katere smo sodelovali z oddelkom za arhitekturo in
gradbeništvo mariborske univerze, še vedno poteka medinstitucionalni projekt Slemena, pri katerem sodelujemo z oddelkom za etnologijo in kulturno antropologijo ljubljanske ﬁlozofske
fakultete. Ne smemo pozabiti na večletni projekt, povezan z ustanoviteljem ribniškega in idrijskega muzeja Jankom Troštom ter ureditvijo spominske sobe s strokovno knjižnico naše
rojakinje, etnomuzikologinje Zmage Kumer, ki smo jo pripravili z Glasbenonarodopisnim inštitutom ZRC SAZU.
Izpeljali smo tudi evropske projekte, kot sta na primer na področju rokodelstva projekt Zgodbe rok in krajev ter Turizem za vse, v galeriji pa projekt Celostni pedagoški program Galerije
Miklova hiša. Galerija je tudi posodila zlate oltarje iz zapuščene ortneške cerkve za razstavo v Narodni galeriji. Ni pa še ugledal luči sveta projekt Galerije Miklova hiša, v okviru
katerega proučujemo ribniško sakralno dediščino.
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Galerija Miklova hiša je uveljavjen galerijski prostor v slovenskem prostoru. Foto Simona Fajfar

Raziskovanje ni osnovna dejavnost Galerĳe Miklova hiša?
Glavna naloga Galerije Miklova hiša je omogočiti regionalnemu prostoru stik z aktualno likovno umetnostjo. Galerija je zaznamovala tridesetletnico obstoja. Enako pomembno je, da
ima bogato likovno zbirko, ki obsega okoli sedemsto del priznanih in uveljavljenih slovenskih likovnih ustvarjalcev.
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Poleg tega se galerija ukvarja z izobraževalnimi vsebinami v likovnoizobraževalnem centru LICE, ki je prvi v Sloveniji oblikoval celovit tovrstni izobraževalni program likovne
umetnosti za odrasle in otroke.

Galerija Miklova hiša ima obsežno zbirko 700 del priznanih slovenskih umetnikov.

Ste – ko pogledate teh deset let – zadovoljni?
Sem. Veliko smo hodili okrog, tako kot se za Ribničana spodobi: po sejmih in gostovanjih, veliko je bilo razstav v tujini, od galerijske v Archevii, z muzejsko razstavo o
krošnjarjih Ribničan že več kot 500 let hodi po svetu smo gostovali v Kanadi, Ameriki, na Dunaju, Beogradu, Mariboru in Ljubljani. Držo Ribničana Urbana, ki je po celem svetu znan,
vzdržujemo še naprej.
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Na pletarskih delavnicah prenašajo tradicionalna znanja. Fotograﬁji Simona Fajfar

Kaj pa humor? Ribničan je bil znan po tem, da je hodil po
svetu, prodajal svoje izdelke in bil ob tem hudomušen.
Načrtujemo vsebinsko prenovo muzeja, v katerem bomo namenili svoje mesto tudi značilnemu ribniškemu humorju.

Končujete vodenje Rokodelskega centra Ribnica. Kaj
pričakujete v prihodnje?
Nič ne bo narobe, če bo Rokodelski center Ribnica vodil nekdo drug, ker mora Ribničan vedno iti v korak s časom.

Podprite Delo
Naše delo je, da vi veste več. In poročanje za Delo.si - je delo. Kot vsako drugo. Pošteno delo si zasluži plačilo. Naročite se na delo.si že za 1,49€ na mesec.
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Tedenski pregled - Slovenija od 24. do 30. 4.
Epidemija covida-19 v Sloveniji se umirja. Vlada se je zato na podlagi strokovnih priporočil med drugim odločila za
odpravo omejitev gibanja med občinami, sicer uvedeno 30. marca, a državljane pozvala k odgovornemu ravnanju. Afera
Maske je dodobra vznemirila politično prizorišče in javnost. DZ je sprejel nov protikoronski zakonodajni sveženj.
PETEK, 24. aprila
LJUBLJANA - Po odmevnih razkritjih domnevnih nepravilnosti ter poskusov političnih in drugih vplivanj na dobave
zaščitne opreme v oddaji Tarča (23. 4.) je premier Janez Janša pristojnim ministrstvom naložil pripravo poročil o
zagotavljanju zaščitne opreme v času epidemije in o stanju opreme ob primopredajah ob nastopu nove vlade; vlada je z
obravnavo poročil že začela. Ministra za gospodarstvo in obrambo, Zdravko Počivalšek in Matej Tonin, sta zavrnila vse
očitke; za podpis pogodb naj bi bil pristojen izključno zavod za blagovne rezerve, MGRT bo opravilo revizijo. Zganili so se
tudi organi pregona, opozicija je bila kritična, predsednik republike Borut Pahor pa je obžaloval razkritja, saj je to po
njegovih besedah vrglo senco na sicer odlično ravnanje vlade in DZ.
LJUBLJANA/BRUSELJ - Odbora DZ za zunanjo politiko in za kulturo sta sklenila obravnavo sporne vladne "depeše"
Svetu Evrope, v katerem med drugim piše, da večina medijev v Sloveniji izvira iz komunističnega režima. Pozvala sta
nosilce javnih funkcij, naj se vzdržijo vsakršnega omejevanja svobode novinarskega dela in uredniške neodvisnosti ter
posegov v pravico javnosti do obveščenosti.
BRUSELJ - Evropska komisija je Sloveniji odobrila shemo državne pomoči v vrednosti dveh milijard evrov za podporo
gospodarstvu v času epidemije novega koronavirusa.
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LJUBLJANA - Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je v odprtem pismu vladi ter poslancem zapisala, da z
zaskrbljenostjo spremlja ukrepe pri po njenem mnenju zmanjševanju obsega pravic posameznikov v okviru obvladovanja
epidemije v Sloveniji, zlasti pravice do zasebnosti. Ugotavlja, da se je Slovenija znašla med državami, ki pravice
omejujejo nesorazmerno.
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču se je začela glavna obravnava v t. i. zadevi odrezana roka. Četverica obtoženih, to
je Sebastien Abramov, njegova starša Tinka Huskić in Gorazd Colarič, ter Abramovo dekle Julija Adlešič, so tako kot na
predobravnavnem naroku zanikali krivdo.
SOBOTA, 25. aprila
LJUBLJANA - V okviru postopnega rahljanja zaščitnih ukrepov, sprejetih zaradi epidemije covda-19, so na podlagi
vladne spremembe odloka znova postale dostopne storitve zavarovalniškega posredovanja, zeleno luč za odprtje svojih
vrat pa so dobile tudi avtopralnice.
LJUBLJANA - Odbor DZ za finance je sklenil dvodnevno obravnavo drugega protikoronskega svežnja zakonodajnih
ukrepov, s katerim vlada med drugim uvaja določene popravke prvega protikoronskega zakona, uveljavljenega 11. aprila,
ter predlaga nov zakon, namenjen predvsem krepitvi likvidnosti podjetij. Odbor je podprl predlagana zakonska besedila.
PRIŠTINA - Okužbo z novim koronavirusom so potrdili pri treh vojakih Slovenske vojske, ki so na Kosovu v okviru Natove
misije Kfor. Vojake so dan kasneje prepeljali v domovino. Sprejeli so jih na infekcijsko kliniko, njihovo zdravstveno stanje
je dobro.
LJUBLJANA - Ministrstvo za kulturo bo na osnovi javnega razpisa za področje medijev izplačalo do 30 odstotkov
dodeljenih sredstev po pridobitvi prvih zahtevkov z dokazili za izplačilo. Zaradi epidemije pa ne morejo z gotovostjo
vedeti, ali bodo lahko zagotovili izplačilo vseh sredstev. V Društvu novinarjev so pozvali k zagotovitvi izplačila pogodbeno
že dodeljenih sredstev iz medijskega razpisa v celoti. Pred dnevom svobode medijev so 30. 4. tudi opozorili, da je vlada
za razliko od drugih evropskih držav prezrla vse pozive po pomoči medijski panogi.
LJUBLJANA - Svet Nacionalnega inštituta za javno zdravje je za novega direktorja izbral Milana Kreka, ki je doslej vodil
koprsko izpostavo zavoda. Vlada je soglasje k njegovemu imenovanju dala 30. 4.
AJDOVŠČINA - Med krajema Budanje in Dolga Poljana sta v zraku trčila ultralahko letalo in jadralni padalec, za katerega
je bil trk usoden. Pilot in potnik v letalu sta nesrečo preživela.
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NEDELJA, 26. aprila
LJUBLJANA - V soboto so med novimi osmimi ugotovljenimi okužbami z novim koronavirusom potrdili tudi eno v sklopu
vseslovenske raziskave razširjenosti covida-19, in sicer pri preiskovancu iz severovzhodne Slovenije. Raziskava je
stopila v drugo fazo, med katero bodo dokazovali protitelesa v krvi preiskovancev, odvzem krvi pa se je 28. 4. začel tudi
pri otrocih. Predhodni rezultati raziskave, v kateri sodeluje nekaj manj kot 1400 ljudi, naj bi bili znani konec tedna.
LJUBLJANA - Delež tistih, ki podpirajo vlado Janeza Janše, je bil aprila skoraj nespremenjen pri 45,6 odstotka, kažejo
podatki javnomnenjske raziskave, ki jo je za POP TV izvedla družba Mediana. Podpora SDS je v aprilu znašala 19,3
odstotka (marca 20 odstotkov). Na drugem mestu med strankami vztraja LMŠ z 11,1 odstotka. Sledita Levica s 7,8odstotno in SD s 6,8-odstotno podporo.
LJUBLJANA - V Sloveniji je nastopil dan t.i. okoljskega dolga, so sporočili iz Inštituta za mladinsko participacijo, zdravje
in trajnostni razvoj. Leta 2019 je bil ta dan 27. april.
PONEDELJEK, 27. aprila
LJUBLJANA - Državni praznik dan upora proti okupatorju je zaradi epidemije novega koronavirusa minil brez državne
proslave. Predsednik republike Borut Pahor in predsednik DZ Igor Zorčič sta položila vence k obeležjem NOB. Oba sta v
trenutnih kriznih razmerah pozvala k sodelovanju. Pahor je opozoril, da se bo zdravstvena kriza zavlekla v gospodarsko
in socialno, ta pa v politično in morda varnostno. Praznik pa so tudi tokrat zaznamovali različni pogledi na zgodovinska
dejstva.

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

LJUBLJANA/MARIBOR - V Ljubljani in še nekaterih mestih po državi so se kljub omejitvam gibanja zaradi epidemije
zbrale manjše skupine protestnikov, ki so izražale nasprotovanje vladnim ukrepom. Po podatkih policije se jih je v
Ljubljani zbralo 200, v Mariboru pa 100. Notranji minister Aleš Hojs je policijo pozval, naj za identifikacijo udeležencev
uporabi vse javno objavljene fotografije, napovedal je vložitev kazenskih ovadb, saj naj bi šlo za kaznivo dejanje
ogrožanja zdravja, kar je izzvalo številna opozorila o utemeljenosti takšnega poziva, oglasila se je tudi informacijska
pooblaščenka. Celjski odvetnik Boštjan Verstovšek pa je 29. 4. kazensko ovadil politike, ki so se pred dvema tednoma v
času epidemije covida-19 brez zaščitne opreme in ob neupoštevanju socialne distance sprehajali ob reki Kolpi.
BRUSELJ - Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je po videokonferenci ministrov EU za turizem pojasnil, da je
zmeren optimist glede zagotavljanja usklajenih t. i. koronastandardov v turizmu, na podlagi katerih ne bo nikogar strah iti
na dopust. Pri gostih iz Italije bo po njegovih besedah verjetno potrebna zadržanost, medtem ko je pri gostih iz Avstrije in
Nemčije življenjski interes, da se meja čim prej odpre.
LJUBLJANA - V 93. letu je umrl akademik, literarni zgodovinar in pisatelj France Bernik. Med letoma 1992 in 2002 je bil
predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, od leta 2003 pa njen častni član. Leta 1997 prejel zlati častni
znak svobode Republike Slovenije, leta 2005 je postal častni meščan Ljubljane.
TOREK, 28. aprila
LJUBLJANA - DZ je sprejel drugi paket interventnih ukrepov za blaženje posledic epidemije novega koronavirusa, ki
med drugim prinaša državna jamstva za likvidnostna posojila podjetij v skupnem obsegu dve milijardi evrov. Razširil je
tudi krog upravičencev po prvem protikoronskem zakonu, omilil pogoje za pomoč podjetjem. Potrdil je tudi postopno
sproščanje ukrepov na sodiščih in v javni upravi. Parlamentarna pot za zakonodajni sveženj se je sklenila 30. 4., ko je DZ
na izredni seji podprl vladne predloge sklepov o nedopustnosti referendumov za omenjeni sveženj, veljati bo tako začel
1. 5. Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB zakonov niso podprle, prve tri so v razpravi o nedopustnosti referendumov
zaznale kršitve poslovnika in predsednika DZ Igorja Zorčiča pozvale k razmisleku o odstopu.
LJUBLJANA - Namesto presežka se slovenskim javnim financam letos po napovedih Umarja obeta primanjkljaj v višini
8,1 odstotka BDP. Tako je vlada zapisala v spremembah odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za
obdobje od leta 2020 do leta 2022. Na teh podlagah je vlada 30. 4. tudi sprejela program stabilnosti in nacionalni reformni
program za 2020, ki ju bo posredovala Evropski komisiji. Vlada med drugim ocenjuje, da se bo letošnji javni dolg letos
zvišal na 82,4 odstotka BDP. Fiskalni svet sicer meni, da je začasno odstopanje od srednjeročne uravnoteženosti javnih
financ zaradi epidemije dopustno.
VELENJE - Vodstvo Hisense Gorenja je predstavnikom sindikata Skei predstavilo ukrepe, ki jih morajo zaradi posledic
pandemije koronavirusa sprejeti za zagotovitev preživetja. V slovenskem delu bo od 5580 zaposlenih presežnih 828
delavcev, in sicer v podjetju Gorenje 544, v podjetju Hisense Gorenje Europe 155, v podjetju IPC 84 in v podjetju Gorenje
Gostinstvo 45. Velenje sta obiskala gospodarski minister Zdravko Počivalšek in minister za delo Janez Cigler Kralj.
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Počivalšek od vodstva Hisense Gorenja pričakuje korak nazaj in skupen dogovor o izvedbi ukrepov za prestrukturiranje.
Ministra sta se srečala tudi s predstavniki velenjske občine in sindikata Skei.
LJUBLJANA - Zunanji minister Anže Logar je z ameriškim državnim sekretarjem Mikom Pompeom po telefonu govoril o
dvostranskih odnosih med Slovenijo in ZDA ter o boju proti pandemiji novega koronavirusa. Zavzela sta se za krepitev
prijateljskih in zavezniških odnosov med državama ter za nadaljnje poglabljanje varnostnega in obrambnega sodelovanja.
Logar je pozdravil okrepljen angažma ZDA v srednji Evropi, ki se odraža tudi v aktivni ameriški podpori pobudi Tri morja.
BRUSELJ - Notranji minister Aleš Hojs je po videokonferenčnem zasedanju notranjih ministrov EU izrazil optimizem
glede sproščanja ukrepov na meji s Hrvaško v drugi polovici maja. Glede meje z Italijo pa je zaradi razmer napovedal
restriktivno in konservativno držo. Glede aplikacije za sledenje stikom okuženih z novim koronavirusom, ki jo že
uporabljajo nekatere države, Slovenija pa je še nima, je poudaril, da je treba najprej izrazito dobro predstaviti ljudem, saj
brez njihovega zaupanja ne bo učinkovita. Slovenija bo po Hojsevih besedah sprejela štiri mladoletnike brez spremstva iz
sprejemnih centrov na grških otokih, predvidoma v drugi polovici maja.
NOVO MESTO - V Revozu so vnovič zagnali proizvodnjo, ki so jo zaradi epidemije ustavili 17. marca. Trenutno delajo v
eni izmeni, prihodnji teden bodo proizvodnjo nadaljevali dvoizmensko.
SREDA, 29. aprila
LJUBLJANA - Vlada je na podlagi ocene strokovnih institucij o gibanju števila okuženih in obolelih s koronavirusom v
Sloveniji med drugim odpravila omejitev gibanja na občine s 30. 4. To je v video nagovoru po seji vlade sporočil premier
Janez Janša. Svoja vrata pa so že lahko odprle knjižnice, galerije in muzeji, z delom so začeli nepremičninski posredniki
in dimnikarji, saj je začel veljati še en del sprostitev omejevalnih ukrepov. Večina knjižnic in muzejev je sicer ostala
zaprtih, saj za zagon aktivnosti potrebujejo natančna navodila in priprave, tako da bodo z delom predvidoma začeli
prihodnji teden.

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

LJUBLJANA - Minister za obrambo Matej Tonin in načelnik Generalštaba Slovenske vojske brigadir Robert Glavaš sta
predsednika republike in vrhovnega poveljnika oboroženih sil Boruta Pahorja seznanila s poročilom o pripravljenosti
vojske v letu 2019. Ocena pripravljenosti SV za delovanje v miru je za leto 2019 boljša kot leto pred tem, torej dobra, v
pripravljenosti za delovanje v vojni pa ni napredka, torej ostaja neustrezna.
ZAGREB - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek se je sestal s hrvaškim kolegom Garijem Cappellijem. Pogovarjala
sta se o ukrepih in načrtih za delovanje turizma v času izbruha novega koronavirusa. Na Hrvaškem je približno 110.000
zasebnih nepremičnin in plovil v lasti slovenskih državljanov. Strinjala sta se s faznim pristopom - do konca maja naj bi bil
obisk dovoljen slovenskim lastnikom nepremičnin na Hrvaškem, junija oz. v drugi polovici junija pa tudi vsem ostalim.
LJUBLJANA/BERLIN - Zunanji minister Anže Logar in njegov nemški kolega Heiko Maas sta se po virtualnem srečanju
zavzela za skupno evropsko rešitev glede potovanj v času pandemije koronavirusa, ki pa bo upoštevala razmere v
posameznih državah članicah EU. Ministra sta še potrdila, da bo zagon gospodarstva zaradi pandemije koronavirusa ena
od osrednjih tem predsedovanja EU. Državi namreč skupaj s Portugalsko tvorita trio predsedujočih držav Svetu EU.
LJUBLJANA - DZ je potrdil pravno podlago za gradnjo HE Mokrice. Sprejel je novelo gradbenega zakona, ki še za dve
leti podaljšuje možnost za ustrezno strokovno usposobljenost kadra v gradbeništvu. Potrdil je novelo zakona o divjadi in
lovstvu, da bo država namesto lovskih družin pet let plačevala škodo po šakalu, ki bo z majem lovna vrsta.
ČETRTEK, 30. aprila
LJUBLJANA - Gibanje med občinami, ki je bilo z namenom zajezitve širjenja novega koronavirusa prepovedano, je
točno en mesec po uveljavitvi spet dovoljeno. Občine bodo sicer lahko še vedno omejile dostop do svojih površin,
prepovedano ostaja tudi zbiranje ljudi na zborovanjih, množičnih prireditvah in tekmovanjih, ki po besedah premierja
Janeza Janše verjetno ne bo mogoče vse do odkritja in splošne uporabe cepiva ali zdravila za covid-19. Z 18. majem se
bodo znova odprla vrata vrtcev, v šole pa se bodo vrnili učenci prve triade in maturanti, 25. maja pa predvidoma še
devetošolci; ostali bodo šolsko leto sklenili na daljavo. Znova so dovoljeni obiski oskrbovancev v domovih za starejše s
strani svojcev, a pod posebnimi pogoji. Po prvomajskih praznikih pa sledi zagon novih aktivnosti, med drugim dela
trgovin, frizerskih in kozmetičnih salonov ter gostinskih vrtov. 11. maja naj bi sprostili tudi javni promet.
LJUBLJANA - V Sloveniji je bilo do srede potrjenih skupno 1429 primerov okužb s covidom-19. Število umrlih zaradi
bolezni se je povzpelo na na 91. V bolnišnicah je bilo 63 bolnikov, od teh 22 na intenzivni negi. Doslej so opravili 52.948
testiranj.
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LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor je sprejel veleposlanike držav članic višegrajske skupin. Govorili so o
medsebojnem sodelovanju, epidemiji in njenih posledicah ter o prihodnosti EU. Pahor je poudaril, da Slovenija aktivno
sooblikuje jedrno skupino držav EU, v teh časih pa pogreša nekaj več francosko-nemškega sodelovanja, ki je velikega
pomena za moč in vpliv jedrne skupine in EU kot celote.
BRUSELJ - Evropska komisija ni v poslu proizvodnje zaščitnih mask in nima skrivnega skladišča v kleti Berlaymonta, kjer
bi hranila zalogo zaščitnih mask, rokavic in oblačil. Tako je evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič
odgovoril na kritike, da ni zagotovil zaščitne opreme Sloveniji, v pogovoru z dopisniki različnih medijev, vključno z STA.
Lenarčič je zavrnil tudi očitke, da je bil odziv komisije pozen.
BRUSELJ - Podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za vrednote in preglednost Vera Jourova ter
slovenski notranji minister Aleš Hojs sta govorila o varnosti novinarjev. Hojs je na Twitterju zapisal, da je Jourovi
zagotovil, da "je skrb za varnost, tako za novinarje kot za vse ostale državljane, naša prioriteta".
LJUBLJANA - Vlada je imenovala svoje predstavnike v Ekonomsko-socialni svet (ESS). Predsedoval mu bo minister za
delo Janez Cigler Kralj. Imenovanje so posebej težko pričakovali v sindikatih, kjer upajo, da bo v okviru ESS vzpostavljen
ustrezen socialni dialog, potreben za pripravo tretjega protikoronskega svežnja; sindikati so opozorili, da doslej v pripravo
protikoronskih ukrepov niso bili vključeni.
LJUBLJANA - Vlada je izdala več odlokov, s katerim ureja nadomestila zaradi izpada dohodka v različnih kmetijskih
sektorjih zaradi epidemije koronavirusa. Za pomoč v govedoreji bo namenila 3,3 milijona evrov, za gozdarski sektor 1,4
milijona evrov, za vinogradništvo pa 5,07 milijona evrov. Predvidela je tudi pomoč za nosilce dopolnilnih dejavnosti.
LJUBLJANA - Stranka Levica se je pridružila Sindikatu delavcev trgovine Slovenije, ki je pozval k ohranitvi zaprtja
trgovin ob nedeljah tudi po epidemiji, in napovedala vložitev predloga novele zakona o trgovini v parlamentarni postopek.
Podporo nameri Levice je izrazil tudi premier Janez Janša.

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

LJUBLJANA - Poslovna skupina Sava je leta 2019 izboljšala poslovanje. Čisti dobiček je dosegel 30 milijonov evrov,
potem ko je bil v 2018 pri 4,8 milijona evrov. Prihodki so narasli za 43 odstotkov na 109,7 milijona evrov. Letos bo izziv
pandemija novega koronavirusa, a v vodstvu verjamejo, da mu bodo kos.

30

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

01.05.2020
Friday, 08:03
Petek,
08:03

Kazalo

https://www.sta.si/2757837/ifo-koronavirus-ogroza-...

1/1

Ifo: Koronavirus ogroža obstoj nemških podjetij
Mnoga nemška podjetja opozarjajo, da pandemija koronavirusa ogroža njihov obstoj, je objavil münchenski inštitut za
gospodarske raziskave Ifo. Kot je pokazala njegova raziskava, bi jih 29,2 odstotka, če ne bi prišlo do sproščanja ukrepov
za zajezitev širjenja virusa, preživelo le tri mesece ali manj, 52,7 odstotka pa šest mesecev ali manj.
"Te številke vzbujajo skrb in kažejo na prihajajoči val bankrotov," je objavo aprilske raziskave pospremil Klaus Wohlrabe
iz Ifa.
Situacija je bila v letošnjem četrtem mesecu po podatkih Ifa posebej kritična v trgovini, kjer naj bi največj tri mesece ob
vztrajanju ukrepov zdržalo 44,9 odstotka, največ šest mesecev pa 63,2 odstotka podjetij.
V storitvenem sektorju več kot tri mesece v takšnih razmerah ne bi moglo prebroditi 31,3 odstotka podjetij, največ šest
mesecev pa bi se pred stečajem ubranilo 56 odstotkov vprašanih.
Nekoliko bolje so na razmere pripravljeni v predelovalni industriji, kjer naj bi po trimesečju ukrepov za zajezitev širjenja
koronavirusa ugasnilo 24,8 odstotka podjetij, po pol leta ukrepov pa 48 odstotkov podjetij.

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

V najboljši kondiciji je gradbeništvo, kjer sta ta deleža pri 20,4 oziroma 45,4 odstotka.
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Statistiki: Letošnji 1. maj v znamenju slabih
napovedi na trgu dela
Potem ko je bilo lansko leto za Slovenijo z vidika trga dela eno najboljših, letošnje leto zaradi epidemije novega
koronavirusa zagotovo ne bo niti primerljivo, saj so se močno poslabšala pričakovanja glede zaposlenosti in
brezposelnosti, so ob prazniku dela opozorili v državnem statističnem uradu.
"Leto 2019 je bilo v Sloveniji z vidika trga dela eno najboljših. Stopnja anketne brezposelnosti je bila namreč konec tega
leta najnižja, odkar jo merimo, to je od leta 1993, in sicer štiriodstotna. Delovno aktivnih, zaposlenih in samozaposlenih
skupaj je bilo konec leta 2019 več kot 900.000. Od tega je bilo skoraj 93.000 samozaposlenih," so razmere na trgu dela v
minulem letu opisali statistiki.
Kot so dodali, je približno 18 odstotkov delovno aktivnih delo včasih ali občasno opravljalo doma. Približno polovica se je
na delo vozila v drugo občino. Približno 20.000 jih je na delo hodilo v Italijo ali Avstrijo.
Podatki o razmerah na trgu dela za leto 2020 bodo verjetno precej drugačni, so opozorili. "Pričakujemo lahko, da bo v
letu 2020 stopnja brezposelnosti višja, število delovno aktivnih pa nižje," so navedli.
Aprila je zmanjšanje zaposlovanja pričakovalo 45 odstotkov podjetij v predelovalnih dejavnostih, 24 odstotkov podjetij v
trgovini na drobno, 39 odstotkov podjetij v storitvenih dejavnostih in 20 odstotkov podjetij v gradbeništvu. Na drugi strani
pričakuje povečanje brezposelnosti kar 87 odstotkov slovenskih potrošnikov, so nanizali statistiki.
Nižje bo tudi število dnevnih migrantov, delež tistih, ki delajo doma, pa bo višji. Tudi položaj dnevnih migrantov, ki delajo
v tujini, je negotov.

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

V statističnem uradu so ob tem spomnili, da je trenutno veliko delovno aktivnih na čakanju na delo. "Nekaj jih dela od
doma. Nekatere dejavnosti so popolnoma zastale, nekatere delujejo okrnjeno," so izpostavili.
Ob tem so podali še nekaj podatkov, povezanih z delom, v preteklih letih. Glede delovnih migracij in delovne mobilnosti
so pojasnili, da je konec lanskega leta 53,1 odstotka delovno aktivnih oseb (brez kmetov) iz kraja bivališča odhajalo na
delo v drugo občino. Z delovnimi migracijami v obeh smereh je bila najbolj obremenjena občina Ljubljana.
Najpogostejše prevozno sredstvo je avtomobil, kažejo številke, zbrane za leto 2017. Tedaj so prebivalci Slovenije med
15. in 84. letom za 80 odstotkov svojih poti zaradi dela uporabili osebni avtomobil, in sicer kot vozniki ali kot sopotniki.
Osem odstotkov jih je šlo peš, štirje odstotki so uporabili avtobus ali kolo, manj kot odstotek pa vlak.
Prebivalci, ki so se na pot odpravili zaradi dela, so dnevno v povprečju za te poti porabili 44 minut, povprečna razdalja na
prebivalca pa je znašala 32 kilometrov. "Za pot z dela in na delo so tako vsi skupaj v enem dnevu porabili skupno
261.827 ur, kar je skoraj 10.909 dni ali skoraj 30 let, prevozili pa so 11.591.425 kilometrov, kar je toliko, kot če bi 289-krat
obkrožili Zemljo po Ekvatorju," so ponazorili statistiki.
Dotaknili so se tudi zdravja. "Kako bodo posledice novega koronavirusa vplivale na delovno aktivne prebivalce Slovenije
in na njihovo zdravje, bomo izvedeli v prihodnjih mesecih in letih. Gotovo pa te posledice pri zaposlenih ne bodo enake
kot pri samozaposlenih," so napovedali.
V letu 2017 je bilo med samozaposlenimi 28 odstotkov takih, ki pri svojem delu niso imeli nobenih težav. Med preostalimi,
ki pa so imeli kakšne težave, je bila najpogostejša težava izpad prihodka v primeru bolezni.
S svojim splošnim zdravstvenim stanjem so bolj zadovoljni zaposleni kot samozaposleni. Kljub temu je delež tistih, ki v
enem letu niso nikoli obiskali zdravnika, znatno večji med samozaposlenimi. To še posebej velja za obisk splošnega
oziroma osebnega zdravnika, v manjši meri pa tudi za obisk specialista in zobozdravnika ali ortodonta.
V letu 2016 so bolniške odsotnosti pri osebah, ki so bile zaposlene pri pravnih osebah, predstavljaje 3,9 odstotka
njihovega razpoložljivega delovnega časa, pri tistih, ki so bile zaposlene pri fizičnih osebah, pa 2,5 odstotka delovnega
časa.
Eden od dejavnikov, ki gotovo vpliva tudi na zdravje in dobro počutje, je zadostna količina prostega časa in dopusta.
"Zaposleni pri pravnih osebah so v letu 2016 za dopust porabili 10,8 odstotka delovnega časa, zaposleni pri registriranih
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fizičnih osebah pa 8,7 odstotka delovnega časa, pri čemer so v podatek o dopustu zajete ure letnega dopusta in
izrednega dopusta ter ure starševskega dopusta," so pojasnili v statističnem uradu.
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Zadovoljstvo z dolžino prostega časa so zaposleni v letu 2018 ocenili z oceno 6,8 od 10, samozaposleni pa s 6,2.
Vseeno pa so oboji, zaposleni in samozaposleni, kljub nekaterim razlikam na splošno enako zadovoljni tako s svojo
službo kot s svojim življenjem.
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Epidemija koronavirusa bo tudi v
prihodnje marsikoga pustila brez
službe
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sobotainfo 1. Maj 2020 06:46 v Slovenija

Razmere na trgu dela v Sloveniji so bile v letu 2019 zelo dobre, stopnja
brezposelnosti je bila ena najnižjih, število delovno aktivnih precej visoko. S
pojavom koronavirusa pa so se pričakovanja glede zaposlovanja in
brezposelnosti močno poslabšala.
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Podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da je bilo leto 2019 v Sloveniji z vidika trga dela eno
najboljših, saj je bila stopnja anketne brezposelnosti konec prejšnjega leta najnižja, odkar jo merimo in je
tako znašala 4,0 odstotka.

Takšno aktivno in neaktivno prebivalstvo izvajajo na Statističnem uradu Republike
Slovenije že od leta 1997, do sedaj pa še niso izmerili tako nizke vrednosti podatka.

Delovno aktivnih, torej zaposlenih in samozaposlenih skupaj, je bilo konec leta 2019 več kot 900.000, od
tega pa je bilo skoraj 93.000 posameznikov samozaposlenih.

Podatki nadalje kažejo, da je približno 18 odstotkov delovno aktivnih posameznikov svoje delo
včasih ali občasno opravljalo doma, približno polovica pa se je na delo vozila v drugo občino.
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Tudi v Pomurju zaradi koronakrize vedno več brezposelnih, največ iz
gostinstva in gradbeništva
V dveh tednih število brezposelnih poskočilo za 2370

4

Razmere na trgu dela v 2020 zelo verjetno slabše kot v 2019
Statistični urad predvideva, da bodo prej omenjeni vzpodbudni podatki letos precej drugačni. Pričakujemo
lahko, da bo v 2020 stopnja brezposelnosti višja, število delovno aktivnih pa nižje.
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Nižje bo tudi število dnevnih migrantov, delež tistih, ki delajo doma, pa bo višji. Tudi položaj
dnevnih migrantov, ki delajo v tujini, je negotov. Več o spremembah na trgu dela, ki jih je
povzročil novi koronavirus, bodo na Statističnem uradu poročali šele čez nekaj mesecev.

Trenutno je veliko delovno aktivnih na čakanju na delo. Nekaj jih dela od doma. Nekatere dejavnosti so
popolnoma zastale, nekatere delujejo okrnjeno. Na drugi strani pa še vedno obratuje nekaj dejavnosti in v
njih delovno aktivni posamezniki, ki skrbijo, da naša življenja potekajo približno normalno.

Statistični urad zato navaja število delovno aktivnih v nekaterih poklicnih skupinah, ki smo jim v
tem času, ko zaradi znanih razmer ostajamo doma, lahko še posebno hvaležni. Pri navajanju
poklicnih skupin zaradi lažje berljivosti urad uporablja samo nevtralno moško obliko, ki pa
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zajema tako ženske kot moške.
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Foto: Statistični urad Republike Slovenije

Delovno aktivni in zdravje
Kako bodo posledice novega koronavirusa vplivale na delovno aktivne prebivalce Slovenije in na njihovo
zdravje, bomo izvedeli v prihodnjih mesecih in letih. Gotovo pa te posledice pri zaposlenih ne bodo enake
kot pri samozaposlenih. Tudi v bolj »normalnih« razmerah se omenjeni skupini delovno aktivnih z vidika
zdravja precej razlikujeta.
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V letu 2017 je bilo med samozaposlenimi 28 odstotkov takih, ki pri svojem delu niso imeli
nobenih težav. Med preostalimi, ki pa so imeli kakšne težave, je bila najpogostejša težava izpad
prihodka v primeru bolezni, takšen primer je navedlo 27 odstotkov samozaposlenih. Ali se ta
težava odraža tudi drugje in kako se po dejavnikih zdravja razlikujejo zaposleni in samozaposleni,

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

prikazujejo podatki v spodnjem grafikonu.

Foto: Statistični urad Republike Slovenije

S svojim splošnim zdravstvenim stanjem so bolj zadovoljni zaposleni kot samozaposleni. Kljub temu je
delež tistih, ki v enem letu niso nikoli obiskali zdravnika, znatno večji med samozaposlenimi. To še posebno
velja za obisk splošnega oziroma osebnega zdravnika, v manjši meri pa tudi za obisk specialista in
zobozdravnika ali ortodonta.

Kakšni so obeti?
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Razmere na trgu dela v 2019 dobre. Pričakovanja glede zaposlovanja in brezposelnosti so se s pojavom
novega koronavirusa v Sloveniji močno poslabšala. V aprilu 2020 je zmanjšanje zaposlovanja pričakovalo
kar 45 odstotkov podjetij v predelovalnih dejavnostih, 24 odstotkov podjetij v trgovini na drobno, 39
odstotkov podjetij v storitvenih dejavnostih in 20 odstotkov podjetij v gradbeništvu. Na drugi strani
pričakuje povečanje brezposelnosti kar 87 odstotkov slovenskih potrošnikov.
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Foto: Statistični urad Republike Slovenije

Trenutna registrirana brezposelnost v Sloveniji
Epidemija koronavirusa je prekinila ugodno gibanje brezposelnosti. Rast števila na novo registriranih
brezposelnih se je marca zaradi negotovih razmer hitro povečala, zaposlovanje pa se je upočasnilo. Minuli
mesec je bilo tako registriranih 77.855 brezposelnih oseb, kar na mesečni ravni predstavlja 0,5-odstotno,
na letni pa 1,7-odstotno rast.

Kot kažejo podatki Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, se je minuli mesec v
evidenco brezposelnih na novo prijavilo 7848 brezposelnih, kar je 51,7 odstotka več kot februarja
in 56,2 odstotka več kot marca lani.
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Kot so še pojasnili v zavodu, se je minuli mesec v mesečni primerjavi brezposelnost povečala v sedmih
območnih službah, najbolj v kranjski, za 3,1 odstotka, pa tudi v mariborski, kjer se je brezposelnost povišala
za 1,6 odstotka.
Manj brezposelnih pa je bilo v območnih službah Ptuj, kjer se je brezposelnost znižala za 1,1 odstotka in
Murska Sobota, kjer se brezposelnost od vseh območnih služb Zavoda najbolj zmanjšala, in sicer za 4,4
odstotka.
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Foto: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
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Slabe napovedi: brez dela
bo ostalo veliko ljudi

0,26
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Avtor: R. A.
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Foto: Bor Slana
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Potem ko je bilo lansko leto za Slovenijo z vidika
trga dela eno najboljših, letošnje leto zaradi
epidemije novega koronavirusa zagotovo ne bo
niti primerljivo, saj so se močno poslabšala
pričakovanja glede zaposlenosti in
brezposelnosti, so ob prazniku dela opozorili v
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državnem statističnem uradu.

"Leto 2019 je bilo v Sloveniji z vidika trga dela eno najboljših. Stopnja
anketne brezposelnosti je bila namreč konec tega leta najnižja, odkar
jo merimo, to je od leta 1993, in sicer štiriodstotna. Delovno aktivnih,
zaposlenih in samozaposlenih skupaj je bilo konec leta 2019 več kot
900.000. Od tega je bilo skoraj 93.000 samozaposlenih," so razmere na
trgu dela v minulem letu po poročanju STA opisali statistiki.
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SIOL PLUS

Miha Mazzini: Sodobna družba prezira
njej koristno delo
Kot so dodali, je približno 18 odstotkov delovno aktivnih delo včasih
ali občasno opravljalo doma. Približno polovica se je na delo vozila v
drugo občino. Približno 20.000 jih je na delo hodilo v Italijo ali
Avstrijo.

Višja brezposelnost, manj delovno aktivnih
Podatki o razmerah na trgu dela za leto 2020 bodo verjetno precej
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drugačni, so opozorili. "Pričakujemo lahko, da bo v letu 2020 stopnja
brezposelnosti višja, število delovno aktivnih pa nižje," so navedli po
pisanju STA.
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Foto: Ana Kovač

Aprila je zmanjšanje zaposlovanja pričakovalo 45 odstotkov podjetij v
predelovalnih dejavnostih, 24 odstotkov podjetij v trgovini na drobno,
39 odstotkov podjetij v storitvenih dejavnostih in 20 odstotkov podjetij
v gradbeništvu. Na drugi strani pričakuje povečanje brezposelnosti kar
87 odstotkov slovenskih potrošnikov, so nanizali statistiki. Nižje bo
tudi število dnevnih migrantov, delež tistih, ki delajo doma, pa bo višji.
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Tudi položaj dnevnih migrantov, ki delajo v tujini, je negotov, še piše
STA.
V statističnem uradu so ob tem spomnili, da je trenutno veliko delovno
aktivnih na čakanju na delo. "Nekaj jih dela od doma. Nekatere
dejavnosti so popolnoma zastale, nekatere delujejo okrnjeno," so
izpostavili.

Polovica ljudi na delo v drugo občino
Ob tem so podali še nekaj podatkov, povezanih z delom, v preteklih
letih. Glede delovnih migracij in delovne mobilnosti so pojasnili, da je
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konec lanskega leta 53,1 odstotka delovno aktivnih oseb (brez kmetov)
iz kraja bivališča odhajalo na delo v drugo občino. Z delovnimi
migracijami v obeh smereh je bila najbolj obremenjena občina
Ljubljana, piše STA.

Najpogostejše prevozno sredstvo je avtomobil, kažejo številke, zbrane
za leto 2017. Tedaj so prebivalci Slovenije med 15 in 84 letom za 80
odstotkov svojih poti zaradi dela uporabili osebni avtomobil, in sicer
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kot vozniki ali kot sopotniki. Osem odstotkov jih je šlo peš, štirje
odstotki so uporabili avtobus ali kolo, manj kot odstotek pa vlak.

Prebivalci, ki so se na pot odpravili zaradi dela, so dnevno v povprečju
za te poti porabili 44 minut, povprečna razdalja na prebivalca pa je
znašala 32 kilometrov. "Za pot z dela in na delo so tako vsi skupaj v
enem dnevu porabili skupno 261.827 ur, kar je skoraj 10.909 dni ali
skoraj 30 let, prevozili pa so 11.591.425 kilometrov, kar je toliko, kot
če bi 289-krat obkrožili Zemljo po Ekvatorju," so po pisanju STA
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ponazorili statistiki.

Dotaknili so se tudi zdravja. "Kako bodo posledice novega
koronavirusa vplivale na delovno aktivne prebivalce Slovenije in na
njihovo zdravje, bomo izvedeli v prihodnjih mesecih in letih. Gotovo
pa te posledice pri zaposlenih ne bodo enake kot pri samozaposlenih,"
so napovedali po poročanju STA.
V letu 2017 je bilo med samozaposlenimi 28 odstotkov takih, ki pri
svojem delu niso imeli nobenih težav. Med preostalimi, ki pa so imeli
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kakšne težave, je bila najpogostejša težava izpad prihodka v primeru
bolezni.

Samozaposleni manj pogosto k zdravniku
S svojim splošnim zdravstvenim stanjem so bolj zadovoljni zaposleni
kot samozaposleni. Kljub temu je delež tistih, ki v enem letu niso
nikoli obiskali zdravnika, znatno večji med samozaposlenimi. To še
posebej velja za obisk splošnega oziroma osebnega zdravnika, v
manjši meri pa tudi za obisk specialista in zobozdravnika ali ortodonta.
V letu 2016 so bolniške odsotnosti pri osebah, ki so bile zaposlene pri
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pravnih osebah, predstavljaje 3,9 odstotka njihovega razpoložljivega
delovnega časa, pri tistih, ki so bile zaposlene pri fizičnih osebah, pa
2,5 odstotka delovnega časa.
Eden od dejavnikov, ki gotovo vpliva tudi na zdravje in dobro počutje,
je zadostna količina prostega časa in dopusta. "Zaposleni pri pravnih
osebah so v letu 2016 za dopust porabili 10,8 odstotka delovnega časa,
zaposleni pri registriranih fizičnih osebah pa 8,7 odstotka delovnega
časa, pri čemer so v podatek o dopustu zajete ure letnega dopusta in

48

Times.si
Država: Slovenija

01.05.2020
Petek, 09:06

Kazalo

http://www.times.si/slovenija/slabe-napovedi-brez-...

9/9

izrednega dopusta ter ure starševskega dopusta," so pojasnili v
statističnem uradu. Zadovoljstvo z dolžino prostega časa so zaposleni
v letu 2018 ocenili z oceno 6,8 od 10, samozaposleni pa s 6,2. Vseeno
pa so oboji, zaposleni in samozaposleni, kljub nekaterim razlikam na
splošno enako zadovoljni tako s svojo službo kot s svojim življenjem,
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še poroča STA.
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Slabe napovedi: brez dela
bo ostalo veliko ljudi
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Avtor: R. A.
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Foto: Bor Slana

Potem ko je bilo lansko leto za Slovenijo z vidika
trga dela eno najboljših, letošnje leto zaradi
epidemije novega koronavirusa zagotovo ne bo
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niti primerljivo, saj so se močno poslabšala
pričakovanja glede zaposlenosti in
brezposelnosti, so ob prazniku dela opozorili v
državnem statističnem uradu.

"Leto 2019 je bilo v Sloveniji z vidika trga dela eno najboljših. Stopnja
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

anketne brezposelnosti je bila namreč konec tega leta najnižja, odkar
jo merimo, to je od leta 1993, in sicer štiriodstotna. Delovno aktivnih,
zaposlenih in samozaposlenih skupaj je bilo konec leta 2019 več kot
900.000. Od tega je bilo skoraj 93.000 samozaposlenih," so razmere na
trgu dela v minulem letu po poročanju STA opisali statistiki.
SIOL PLUS

Miha Mazzini: Sodobna družba prezira
njej koristno delo
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Kot so dodali, je približno 18 odstotkov delovno aktivnih delo včasih
ali občasno opravljalo doma. Približno polovica se je na delo vozila v
drugo občino. Približno 20.000 jih je na delo hodilo v Italijo ali
Avstrijo.

Višja brezposelnost, manj delovno aktivnih
Podatki o razmerah na trgu dela za leto 2020 bodo verjetno precej
drugačni, so opozorili. "Pričakujemo lahko, da bo v letu 2020 stopnja
brezposelnosti višja, število delovno aktivnih pa nižje," so navedli po
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pisanju STA.
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Foto: Ana Kovač

Aprila je zmanjšanje zaposlovanja pričakovalo 45 odstotkov podjetij v
predelovalnih dejavnostih, 24 odstotkov podjetij v trgovini na drobno,
39 odstotkov podjetij v storitvenih dejavnostih in 20 odstotkov podjetij
v gradbeništvu. Na drugi strani pričakuje povečanje brezposelnosti kar
87 odstotkov slovenskih potrošnikov, so nanizali statistiki. Nižje bo
tudi število dnevnih migrantov, delež tistih, ki delajo doma, pa bo višji.
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Tudi položaj dnevnih migrantov, ki delajo v tujini, je negotov, še piše
STA.
V statističnem uradu so ob tem spomnili, da je trenutno veliko delovno
aktivnih na čakanju na delo. "Nekaj jih dela od doma. Nekatere
dejavnosti so popolnoma zastale, nekatere delujejo okrnjeno," so
izpostavili.

Polovica ljudi na delo v drugo občino
Ob tem so podali še nekaj podatkov, povezanih z delom, v preteklih
letih. Glede delovnih migracij in delovne mobilnosti so pojasnili, da je
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konec lanskega leta 53,1 odstotka delovno aktivnih oseb (brez kmetov)
iz kraja bivališča odhajalo na delo v drugo občino. Z delovnimi
migracijami v obeh smereh je bila najbolj obremenjena občina
Ljubljana, piše STA.

Najpogostejše prevozno sredstvo je avtomobil, kažejo številke, zbrane
za leto 2017. Tedaj so prebivalci Slovenije med 15 in 84 letom za 80
odstotkov svojih poti zaradi dela uporabili osebni avtomobil, in sicer
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kot vozniki ali kot sopotniki. Osem odstotkov jih je šlo peš, štirje
odstotki so uporabili avtobus ali kolo, manj kot odstotek pa vlak.

Prebivalci, ki so se na pot odpravili zaradi dela, so dnevno v povprečju
za te poti porabili 44 minut, povprečna razdalja na prebivalca pa je
znašala 32 kilometrov. "Za pot z dela in na delo so tako vsi skupaj v
enem dnevu porabili skupno 261.827 ur, kar je skoraj 10.909 dni ali
skoraj 30 let, prevozili pa so 11.591.425 kilometrov, kar je toliko, kot
če bi 289-krat obkrožili Zemljo po Ekvatorju," so po pisanju STA
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ponazorili statistiki.

Dotaknili so se tudi zdravja. "Kako bodo posledice novega
koronavirusa vplivale na delovno aktivne prebivalce Slovenije in na
njihovo zdravje, bomo izvedeli v prihodnjih mesecih in letih. Gotovo
pa te posledice pri zaposlenih ne bodo enake kot pri samozaposlenih,"
so napovedali po poročanju STA.
V letu 2017 je bilo med samozaposlenimi 28 odstotkov takih, ki pri
svojem delu niso imeli nobenih težav. Med preostalimi, ki pa so imeli
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kakšne težave, je bila najpogostejša težava izpad prihodka v primeru
bolezni.

Samozaposleni manj pogosto k zdravniku
S svojim splošnim zdravstvenim stanjem so bolj zadovoljni zaposleni
kot samozaposleni. Kljub temu je delež tistih, ki v enem letu niso
nikoli obiskali zdravnika, znatno večji med samozaposlenimi. To še
posebej velja za obisk splošnega oziroma osebnega zdravnika, v
manjši meri pa tudi za obisk specialista in zobozdravnika ali ortodonta.
V letu 2016 so bolniške odsotnosti pri osebah, ki so bile zaposlene pri
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pravnih osebah, predstavljaje 3,9 odstotka njihovega razpoložljivega
delovnega časa, pri tistih, ki so bile zaposlene pri fizičnih osebah, pa
2,5 odstotka delovnega časa.
Eden od dejavnikov, ki gotovo vpliva tudi na zdravje in dobro počutje,
je zadostna količina prostega časa in dopusta. "Zaposleni pri pravnih
osebah so v letu 2016 za dopust porabili 10,8 odstotka delovnega časa,
zaposleni pri registriranih fizičnih osebah pa 8,7 odstotka delovnega
časa, pri čemer so v podatek o dopustu zajete ure letnega dopusta in
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izrednega dopusta ter ure starševskega dopusta," so pojasnili v
statističnem uradu. Zadovoljstvo z dolžino prostega časa so zaposleni
v letu 2018 ocenili z oceno 6,8 od 10, samozaposleni pa s 6,2. Vseeno
pa so oboji, zaposleni in samozaposleni, kljub nekaterim razlikam na
splošno enako zadovoljni tako s svojo službo kot s svojim življenjem,
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še poroča STA.
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S pojavom koronavirusa so se pričakovanja na trgu dela
močno poslabšala
24ur.com
PETEK, 1. MAJ 2020 OB 07:00

Stopnja anketne brezposelnosti je bila konec leta 2019
najnižja, odkar jo merimo. A pričakovanja glede
zaposlovanja in brezposelnosti so se s pojavom
novega koronavirusa močno poslabšala: v aprilu 2020
je zmanjšanje zaposlovanja pričakovalo 45 odstotkov
podjetij v predelovalnih dejavnostih, 24 odstotkov
podjetij v trgovini na drobno, 39 odstotkov podjetij v
storitvenih dejavnostih in 20 odstotkov podjetij v
gradbeništvu.
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1. maj v znamenju slabih napovedi: Veliko ljudi bo
ostalo brez dela
STA, D.Ži, 1.5.2020
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Tit Košir

Leto 2019 je bilo v Sloveniji z vidika trga dela eno najboljših. Nato pa je prišla
pandemija.
Potem ko je bilo lansko leto za Slovenijo z vidika trga dela eno najboljših, letošnje
leto zaradi epidemije novega koronavirusa zagotovo ne bo niti primerljivo, saj so se
močno poslabšala pričakovanja glede zaposlenosti in brezposelnosti, so ob
prazniku dela opozorili v državnem statističnem uradu.
"Leto 2019 je bilo v Sloveniji z vidika trga dela eno najboljših. Stopnja anketne
brezposelnosti je bila namreč konec tega leta najnižja, odkar jo merimo, to je od leta
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1993, in sicer štiriodstotna. Delovno aktivnih, zaposlenih in samozaposlenih skupaj
je bilo konec leta 2019 več kot 900.000. Od tega je bilo skoraj 93.000
samozaposlenih," so razmere na trgu dela v minulem letu opisali statistiki.
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Tit Košir

Kot so dodali, je približno 18 odstotkov delovno aktivnih delo včasih ali občasno
opravljalo doma. Približno polovica se je na delo vozila v drugo občino. Približno
20.000 jih je na delo hodilo v Italijo ali Avstrijo.
Podatki o razmerah na trgu dela za leto 2020 bodo verjetno precej drugačni, so
opozorili. "Pričakujemo lahko, da bo v letu 2020 stopnja brezposelnosti višja, število
delovno aktivnih pa nižje," so navedli.
Aprila je zmanjšanje zaposlovanja pričakovalo 45 odstotkov podjetij v predelovalnih
dejavnostih, 24 odstotkov podjetij v trgovini na drobno, 39 odstotkov podjetij v
storitvenih dejavnostih in 20 odstotkov podjetij v gradbeništvu. Na drugi strani
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pričakuje povečanje brezposelnosti kar 87 odstotkov slovenskih potrošnikov, so
nanizali statistiki.
Nižje bo tudi število dnevnih migrantov, delež tistih, ki delajo doma, pa bo višji. Tudi
položaj dnevnih migrantov, ki delajo v tujini, je negotov.
V statističnem uradu so ob tem spomnili, da je trenutno veliko delovno aktivnih na
čakanju na delo. "Nekaj jih dela od doma. Nekatere dejavnosti so popolnoma
zastale, nekatere delujejo okrnjeno," so izpostavili.
Ob tem so podali še nekaj podatkov, povezanih z delom, v preteklih letih. Glede
delovnih migracij in delovne mobilnosti so pojasnili, da je konec lanskega leta 53,1
odstotka delovno aktivnih oseb (brez kmetov) iz kraja bivališča odhajalo na delo v
drugo občino. Z delovnimi migracijami v obeh smereh je bila najbolj obremenjena
občina Ljubljana.
Najpogostejše prevozno sredstvo je avtomobil, kažejo številke, zbrane za leto 2017.
Tedaj so prebivalci Slovenije med 15. in 84. letom za 80 odstotkov svojih poti zaradi
dela uporabili osebni avtomobil, in sicer kot vozniki ali kot sopotniki. Osem
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odstotkov jih je šlo peš, štirje odstotki so uporabili avtobus ali kolo, manj kot
odstotek pa vlak.
Prebivalci, ki so se na pot odpravili zaradi dela, so dnevno v povprečju za te poti
porabili 44 minut, povprečna razdalja na prebivalca pa je znašala 32 kilometrov. "Za
pot z dela in na delo so tako vsi skupaj v enem dnevu porabili skupno 261.827 ur,
kar je skoraj 10.909 dni ali skoraj 30 let, prevozili pa so 11.591.425 kilometrov, kar je
toliko, kot če bi 289-krat obkrožili Zemljo po Ekvatorju," so ponazorili statistiki.
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Janko Rath

Dotaknili so se tudi zdravja. "Kako bodo posledice novega koronavirusa vplivale na
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delovno aktivne prebivalce Slovenije in na njihovo zdravje, bomo izvedeli v
prihodnjih mesecih in letih. Gotovo pa te posledice pri zaposlenih ne bodo enake
kot pri samozaposlenih," so napovedali.
V letu 2017 je bilo med samozaposlenimi 28 odstotkov takih, ki pri svojem delu niso
imeli nobenih težav. Med preostalimi, ki pa so imeli kakšne težave, je bila
najpogostejša težava izpad prihodka v primeru bolezni.
S svojim splošnim zdravstvenim stanjem so bolj zadovoljni zaposleni kot
samozaposleni. Kljub temu je delež tistih, ki v enem letu niso nikoli obiskali
zdravnika, znatno večji med samozaposlenimi. To še posebej velja za obisk
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splošnega oziroma osebnega zdravnika, v manjši meri pa tudi za obisk specialista
in zobozdravnika ali ortodonta.
V letu 2016 so bolniške odsotnosti pri osebah, ki so bile zaposlene pri pravnih
osebah, predstavljaje 3,9 odstotka njihovega razpoložljivega delovnega časa, pri
tistih, ki so bile zaposlene pri fizičnih osebah, pa 2,5 odstotka delovnega časa.
Eden od dejavnikov, ki gotovo vpliva tudi na zdravje in dobro počutje, je zadostna
količina prostega časa in dopusta. "Zaposleni pri pravnih osebah so v letu 2016 za
dopust porabili 10,8 odstotka delovnega časa, zaposleni pri registriranih fizičnih
osebah pa 8,7 odstotka delovnega časa, pri čemer so v podatek o dopustu zajete
ure letnega dopusta in izrednega dopusta ter ure starševskega dopusta," so
pojasnili v statističnem uradu.
Zadovoljstvo z dolžino prostega časa so zaposleni v letu 2018 ocenili z oceno 6,8
od 10, samozaposleni pa s 6,2. Vseeno pa so oboji, zaposleni in samozaposleni,
kljub nekaterim razlikam na splošno enako zadovoljni tako s svojo službo kot s
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svojim življenjem.
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