Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 2. 8. 2020
Število objav: 5
Internet: 5
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: 5
Inženirski dan: 0
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Naslov

Razmah zaposlovanja na črno

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 8. 2020

Avtor

Milena Zupanič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pridobivanje dohodkov. Vstopijo lahko tudi v stanovanja, če je v njih registriran sedež dejavnosti. Lani so delo in
zaposlovanje na črno najpogosteje nadzirali v gradbeništvu, gostinstvu, cestnem prometu in v trgovini. Večina kršitev je
delo brez pogodbe Od skupaj 11.982 lani opravljenih nadzorov so inšpektorji in mobilne...

Naslov

Gradbeništvo lani na globalni ravni s skromno rastjo prihodkov

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo v svetu; 1. 8. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kar je pet odstotkov več kot leto prej, izhaja iz Deloittovega poročila Globalne sile v gradbeništvu za leto 2019. Za
letos gospodarski obeti v luči pandemije ostajajo negotovi, a gradbeni sektor ostaja odporen. "Prihodki v gradbeništvu
so lani še naprej naraščali," je ob izdaji poročila izpostavil parter v oddelku poslovnega...

Naslov

Prvič v 58 letih kmetijsko - živilskega sejma ne bo. Kako to doživlja Janez Erjavec.

Medij

Pomurje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 8. 2020

Avtor

Timotej Milanov

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeništvo, graditev

...blizu in daleč. Predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec (70) bi moral letos doživeti že svoj 40. kmetijskoživilski sejem. Po izobrazbi gradbeni inženir je odraščal na Ženjaku pri Benediktu. Po opravljenem študiju je najprej pol
leta delal pri Stavbarju, ki mu je omogočil štipendijo, nato še leto dni na...

Naslov

Gradbeništvo lani na globalni ravni s skromno rastjo prihodkov

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 8. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kar je pet odstotkov več kot leto prej, izhaja iz Deloittovega poročila Globalne sile v gradbeništvu za leto 2019. Za
letos gospodarski obeti v luči pandemije ostajajo negotovi, a gradbeni sektor ostaja odporen. "Prihodki v gradbeništvu
so lani še naprej naraščali," je ob izdaji poročila izpostavil parter v oddelku poslovnega...

Naslov

Razmah zaposlovanja na črno

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 1. 8. 2020

Avtor

Milena Zupanič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pridobivanje dohodkov. Vstopijo lahko tudi v stanovanja, če je v njih registriran sedež dejavnosti. Lani so delo in
zaposlovanje na črno najpogosteje nadzirali v gradbeništvu, gostinstvu, cestnem prometu in v trgovini. Večina kršitev je
delo brez pogodbe Od skupaj 11.982 lani opravljenih nadzorov so inšpektorji in mobilne...
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Razmah zaposlovanja na črno
Tretjino nadzorov dela na črno so opravili po prijavah sosedov
in znancev.
Objavljeno
01. avgust 2020 06.15

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

Posodobljeno
01. avgust 2020 10.20

Odpri galerijo
Inšpektorji na obisku: Za vsako delo je potrebna pogodba, razen za nekaj izjem. FOTO: Jure Eržen/Delo

Milena Zupanič
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Vsak četrti, ki so ga lani na delu obiskali inšpektorji, je bil bodisi zaposlen na črno ali je delal na črno. To je skoraj dvakrat toliko kot pred štirimi leti, razberemo iz poročila Finančne uprave
Republike Slovenije. Skoraj dvakrat tolikšen – 5,8 milijona evrov – je bil tudi priliv glob iz tega naslova v proračun. Ali so bili nadzori bolje usmerjeni ali je delo na črno dejansko v tolikšnem
v porastu, je težko oceniti. Koga vse so inšpektorji obiskali?
Inšpektorji finančne uprave imajo pooblastilo, da lahko vstopijo na vsa zemljišča in v vse poslovne prostore, ki se uporabljajo za opravljanje poslovne dejavnosti ali pridobivanje dohodkov.
Vstopijo lahko tudi v stanovanja, če je v njih registriran sedež dejavnosti. Lani so delo in zaposlovanje na črno najpogosteje nadzirali v gradbeništvu, gostinstvu, cestnem prometu in v trgovini.

Večina kršitev je delo brez pogodbe
Od skupaj 11.982 lani opravljenih nadzorov so inšpektorji in mobilne ekipe pri skoraj tri tisoč nadzirancih ugotovili kršitve. Torej je kar četrtina vseh bodisi delala na črno bodisi bila zaposlena
na črno ali je nedovoljeno oglaševala.
To je skoraj dvakrat več kot pred štirimi leti. Toliko več je bil tudi priliva v državni proračun iz glob: pred štirimi leti 2,9 milijona evrov, lani 5,8 milijona evrov. Zaposlovanje na črno pa ni le
prekršek, ampak je lahko tudi kaznivo dejanje, v primeru, da nekdo zaposli na črno dve ali več oseb. Takih kršiteljev so našli lani 11 in jih kazensko ovadili.
Največ kršitev in največji delež izrečenih glob, kar 90 odstotkov, se nanaša na zaposlovanje na črno. V prekršku je, kdor s svojim delavcem nima sklenjene pogodbe o delu oziroma zanj ne
plačuje socialnih prispevkov.

Za delo na črno se ne štejejo sosedska in sorodstvena pomoč, nujno, humanitarno in prostovoljsko delo ter osebno dopolnilno delo.

Pogodbe tudi z upokojenci, dijaki in študenti
Pogodbo o začasnem delu mora delodajalec skleniti tudi z upokojencem, če ta dela zanj, prav tako se mora držati predpisov pri občasnem ali začasnem delu študentov in dijakov ter tujcev.
Veliko manj kršitev so inšpektorji ugotovili zaradi dela na črno in nedovoljenega oglaševanja; opravljenih pa je bilo tudi manj tovrstnih nadzorov.
Za delo na črno šteje, kadar nekdo – denimo ob redni službi – popoldne služi z beljenjem stanovanj, pri čemer nima registrirane dejavnosti in tudi ne plačuje zase davkov in prispevkov za to
svoje delo. Nedovoljeno oglaševanje pa imenujejo oglaševanje izdajanja sob v turistične namene, če dejavnost ni prijavljena – gre torej za delo in za oglaševanje na črno, nam je pojasnil
Stojan Glavač iz službe za stike z javnostjo Finančne uprave RS (Furs).

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

Inšpektorji so začeli sobodajalce nadzirati leta 2017. Svoje delo ocenjujejo kot uspešno, saj se je leto kasneje na novo registriralo 26 odstotkov sobodajalcev, lani pa se je število oddanih
obračunov povečalo še za 30 odstotkov. Pri sobodajalcih, ki so jih lani nadzirali, so ugotovili kar 86 odstotkov kršitev.
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Za delo na črno se ne štejejo sosedska in sorodstvena pomoč, nujno, humanitarno in prostovoljsko delo ter osebno dopolnilno delo. FOTO: Jure Eržen/Delo

Sosedje in sorodniki lahko delajo skupaj, prijatelji ne
Inšpektorji gredo na teren po lastni analizi trga dela, kadar zaznajo sum kršitev in na podlagi prijav. Slednje niso zanemarljive: lani je bilo kar 3506 prijav dela ali zaposlovanja na črno.
Nekatere so bile tudi nične. Vsako neprijavljeno delo namreč ni delo na črno, so nas opozorili na Fursu.
Za delo na črno se ne štejejo sosedska in sorodstvena pomoč, nujno delo, prav tako ne delo za invalidske organizacije, prostovoljsko in dobrodelno delo ter osebno dopolnilno delo. Dovoljena
pa ni prijateljska pomoč. Ta je dovoljena le v nuji, na primer po toči, požaru, poplavi, v druge vrste stiski.

Neupravičene prijave
Ker prijavitelji velikokrat teh izjem ne poznajo ali pa ne poznajo sorodstvenih razmerij, neupravičeno prijavijo soseda, znanca ali prijatelja. V tem primeru seveda inšpektorji ne ukrepajo. Prav
tako neupravičene so prijave, kadar sosedje opazujejo nekoga, »ki kar naprej dela v svoji delavnici ali pred garažo«, a se ob obisku inšpektorjev jasno vidi, da vendarle ne opravlja pridobitne
dejavnosti, nam pojasnijo na Fursu.
Eden od prvih znakov, da nekdo »ne dela nič prepovedanega«, je, da omogoči inšpektorju vstop na svoje dvorišče, v delavnico, v garažo. Lastniku namreč vstopa v svojo nepremičnino
inšpektorju ni treba dovoliti; v tem primeru lahko inšpektor za vstop pridobi odredbo sodišča.
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Gradbeništvo lani na globalni ravni s skromno
rastjo prihodkov
Največjih 100 gradbenih podjetij na svetu je lani ustvarilo za dobrih 1,46 milijarde dolarjev (1,24 milijarde evrov)
prihodkov, kar je pet odstotkov več kot leto prej, izhaja iz Deloittovega poročila Globalne sile v gradbeništvu za leto 2019.
Za letos gospodarski obeti v luči pandemije ostajajo negotovi, a gradbeni sektor ostaja odporen.
"Prihodki v gradbeništvu so lani še naprej naraščali," je ob izdaji poročila izpostavil parter v oddelku poslovnega
svetovanja Deloitte Mitja Kumar. V poročilu, kot je izpostavil, ni upoštevan učinek pandemije covida-19 na finančne
rezultate, o katerih bodo več vedeli pozneje. "Obeti za svetovno gospodarstvo so v senci pandemije negotovi, vendar
gradbeni sektor ostaja odporen in v letu 2020 pričakujemo njegovo skromno rast," je dodal Kumar.
Med 100 gradbenimi podjetji z največjimi prihodki še vedno prevladujejo kitajske družbe, katerih prihodki znašajo 44
odstotkov vseh globalnih prihodkov. Močno so zastopane tudi druge azijske družbe, predvsem japonske in južnokorejske,
ter podjetja iz ZDA, Francije in Španije. Največje število podjetij med vodilnimi 100 prihaja z Japonske (15), sledijo jim
ZDA (13), Kitajska (12) in Velika Britanija (11), izhaja iz poročila poročilo.
Razlog za prevlado kitajskih gradbincev v Deloittu pripisujejo predvsem v velikosti gradbenega trga, glede na to, da je
delež prodaje azijskih podjetij na tujih trgih v razmerju do skupnih globalnih prihodkov manjši od deležev drugih podjetij
na lestvici top 100. Kitajska in korejska podjetja so s prevzemi sicer okrepila svojo prisotnost tako na azijskem kot tudi na
evropskem trgu ter trgih Severne in Južne Amerike, vendar Evropejci ostajajo tisti, ki so po podatkih družbe prisotni na
največ mednarodnih trgih.

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

Po merilu tržne kapitalizacije so na vrhu lestvice največjih 100 evropska podjetja s 37-odstotnim tržnim deležem. Sledijo
jim kitajska (18-odstotni delež), ameriška (16-odstotni delež) in japonska podjetja (15-odstotni delež). Konec lanskega
leta se je skupna tržna kapitalizacija najuspešnejših 100 gradbincev glede na leto prej povečala za štiri odstotke. Znatno
rast tržnega deleža evropskih podjetij in podjetij iz ZDA (preko 20 odstotkov) pa je skoraj nevtraliziral dvomestni upad
tržnega deleža kitajskih in japonskih skupin, so izpostavili v Deloittu.
Finančni rezultati najuspešnejših gradbenih podjetij so bili lani mešani. Več kot polovica jih je zabeležila rast prihodkov od
prodaje, deseterica kar dvomestno, medtem ko so prihodki 13 družb na seznamu največjih 100 padli za več kot 10
odstotkov.
Trenutna ocena rasti gradbenega sektorja za letošnje leto je bila po navedbah družbe zmanjšana na 0,5 odstotka, vendar
se bo ta delež razlikoval po regijah, so v poročilu še zapisali v Deloittu. V državah v razvoju je pričakovan dvoodstotni
padec, leto pozneje pa naj bi te države beležile petodstotno rast. Razvita gospodarstva pa bodo letos verjetno zabeležila
1,5-odstotni padec, prihodnje leto pa dvoodstotno rast.
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Prvič v 58 letih kmetijsko - živilskega sejma ne bo. Kako to doživlja
Janez Erjavec.

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

Timotej
Milanov,
1. 8.
2020

Aleš Cipot

"To ni samo vprašanje finančne škode, ki jo bomo utrpeli mi kot organizator, temveč gre
tudi za škodo razstavljavcev in sodelujočih institucij, saj razstavljavci v okviru sejma
sklenejo številne posle," pravi predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec. Foto
Aleš Cipot

Aktualno

Pogovor z dolgoletnim predsednikom uprave Pomurskega sejma Janezom Erjavcem,
potem ko so morali zaradi posledic koronavirusa odpovedati kmetijsko-živilski sejem v
Gornji Radgoni.
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Nataša Juhnov

Sejem Agra v Gornji Radgoni je pritegnil obiskovalce od blizu in daleč.

Predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec (70) bi moral letos doživeti že svoj 40. kmetijsko-živilski sejem. Po
izobrazbi gradbeni inženir je odraščal na Ženjaku pri Benediktu. Po opravljenem študiju je najprej pol leta delal pri
Stavbarju, ki mu je omogočil štipendijo, nato še leto dni na Občini Lenart kot referent za gradbene zadeve. Potem je za
osem let odšel v Švico, kjer je delal kot vodja gradbišč v velikem gradbenem podjetju, tam se je tudi poročil. »Vrnil sem
se, ker je imel oče v Lenartu gradbeno obrt in sem mu obljubil, da jo bom prevzel, ko bo šel v pokoj. A takrat, leta 1979,
je bila kriza v Jugoslaviji, pojavilo pa se je prosto delovno mesto tehničnega vodje na Pomurskem sejmu.
Privabila me je ideja, da bi v Gornji Radgoni organizirali gradbeni sejem, kar se je leta 1981 tudi zgodilo. Videl sem, da
je tu veliko kreativnega dela, v tem sem našel svojo vizijo in ostal 40 let.« Takrat je Pomurski sejem še deloval v sklopu
ljubljanskega Gospodarskega razstavišča. »Po eni strani je bila to prednost, ker smo od tam dobivali ideje glede
organizacije sejma, hkrati so bila vedno neka trenja med Ljubljano in Gornjo Radgono, med sabo smo vedno ohranjali
tudi neko tekmovalnost.«
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http://vestnik.si/clanek/aktualno/za-nas-je-to-kat...

Aleš Cipot

Janez Erjavec: "Na sejmu se ljudje ne zadržujejo dolgo na enem mestu, gre za dinamičen

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

proces, kakršen je v veleblagovnicah ali trgovskih centrih." Foto Aleš Cipot

Po osamosvojitvi Slovenije so v procesu lastninjenja najprej postali poslovna enota Ljubljanskega sejma, medtem ko so
nepremičnine na sejmišču ostale v lasti Gospodarskega razstavišča. »To je bila težka situacija, saj smo morali za vsak
poseg v prostor najprej prositi za dovoljenje Gospodarsko razstavišče, potem pa še Ljubljanski sejem, ki je imel našo
denarnico.«
Začel se je še boj za samostojnost podjetja, ki je trajal od leta 1993 do leta 1999. Najprej jim je uspelo ustanoviti
gospodarsko družbo, vendar je želel biti Ljubljanski sejem v njej 80-odstotni lastnik. »V to smo sicer privolili, vendar s
stisnjenimi zobmi.« Kasneje jim je uspelo odkupiti poslovni delež od Ljubljančanov, nato še nepremičnine od
Gospodarskega razstavišča. »Šest delavcev nas je takrat vzelo kredit za nakup.« S tem so dobili komaj 50 odstotkov
nepremičnin na sejmišču, preostale so morali kasneje postopoma odkupovati od posamičnih lastnikov.
V 58 letih sejma se je letos prvič zgodilo, da ste morali odpovedati Agro. Kako to doživljate osebno?
»V prvi vrsti moramo upoštevati zdravstveno varnost razstavljavcev, obiskovalcev in strokovnih sodelavcev. Za nas je
sicer to katastrofa. Letos smo imeli na programu šest sejmov v štirih sejemskih terminih. Kot kaže, jih bomo morali vse
odpisati. Ko smo bili v sklepni fazi priprav za spomladanske sejme Megra, Sobra in Green, se je pojavil virus in z njim
ukrepi, ki so omejevali gibanje ljudi, zato je bila izvedba sejmov onemogočena. Upali smo, da se bo zadeva umirila do
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avgusta, ko je naš največji sejem, pri tem smo bili ves čas v stikih z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje,
ministrstvom za notranje zadeve in seveda kmetijskim ministrstvom. Tudi vse omenjene institucije so nam dale upanje,
da bomo Agro lahko organizirali, zato smo delali naprej do konca junija, ko smo morali sprejeti dokončno odločitev
zaradi razstavljavcev, ki imajo z nastopom na sejmu prav tako stroške. Med drugim morajo nabaviti opremo, ki je nimajo
v zalogi, saj želijo na sejmu nastopiti z najnovejšimi izdelki.
Pretehtali smo, da je tveganje, da bi morali sejem odpovedati v zadnjem trenutku, preveliko. Zato smo Agro po 57 letih
odpovedali s težkim srcem. To ni samo vprašanje finančne škode, ki jo bomo utrpeli mi kot organizator, temveč gre tudi
za škodo razstavljavcev in sodelujočih institucij, saj razstavljavci v okviru sejma sklenejo številne posle. Medtem ko so
bile dejavnosti gostinstva, trgovine in turizma hitro sproščene, sejemska dejavnost ostaja na neki način zaprta. Čeprav
gre za dejavnost, ki temelji na srečevanju ljudi, jo je težko enačiti s športnimi dogodki ali kulturnimi prireditvami, kjer se
na nekem kraju v nekem trenutku pojavi večja množica ljudi. Na sejmu se ljudje ne zadržujejo dolgo na enem mestu, gre
za dinamičen proces, kakršen je v veleblagovnicah ali trgovskih centrih. Z vsemi omejitvami bi se lahko soočili, glavna

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

ovira pa je bila za nas omejitev števila obiskovalcev. V Avstriji in Švici medtem sejme normalno izvajajo.«

Marina Vrbnjak

Organizatorji so na tiskovni konferenci sporočili, da letos sejma ne bo.
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Kaj odpoved pomeni za vaše obveznosti do prijavljenih razstavljavcev? Jim boste morali povrniti kakšne
stroške?
»Sejme smo pravočasno odpovedali, torej nimamo stroškov z razstavljavci. Smo pa imeli lastne stroške s pripravo
sejmišča in promocijo prireditve. Ves promocijski material smo imeli namreč že pripravljen.«
"Pred 40 leti, ko je bil drugačen gospodarski sistem, je bil za razstavljavca prestiž, da gre na sejem in predstavi
svojo blagovno znamko, danes je to njegova ekonomska računica. Na sejem bo šel, če bo imel od tega koristi."
Je bil sejem v zadnjih 40 letih že kdaj na tako resni preizkušnji?
»Bilo je že več prelomnih trenutkov, ki bi lahko pomenili konec sejemske dejavnosti v Gornji Radgoni. Prav gotovo je bil
eden takih trenutkov osamosvojitvena vojna. Še 8. julija 1991 smo imeli v Gornji Radgoni vojno in jugoslovansko vojsko,
ki je rušila po mestu. Hkrati smo takrat izgubili 60 odstotkov jugoslovanskih razstavljavcev. Kljub temu smo se odločili,
da bomo izvedli sejem, kakršen koli že bo, na koncu je bil uspešen.«
Vsako leto so na sejmu poleg razstavnega programa tudi številne okrogle mize, velikokrat so tu lansirane razne
ideje, podpisujejo se dogovori. Kdaj je sejem prevzel še to drugo funkcijo, poleg osnovnega razstavljanja?
»Najbolj je dobil sejem današnjo obliko v času po osamosvojitvi, kajti takrat smo se začeli zavedati, da smo največji in
pravzaprav edini kmetijsko-živilski sejem v državi in da imamo tudi neko poslanstvo. V Jugoslaviji je bil največji tovrstni
sejem v Novem Sadu, prav tako je imela vsaka republika nekdanje države neke vrste svoj kmetijsko-živilski sejem. Po
osamosvojitvi smo zastavili strategijo, da bo imel naš sejem, ki smo ga poimenovali Agra, tudi vlogo spodbujevalca
razvoja kmetijstva v Sloveniji, ki bo skrbel za strategijo in vizijo slovenskega kmetijstva ter podeželja.«
Kje je danes vaša konkurenca? Do kod sega vaš primat osrednjega kmetijsko-živilskega sejma v regiji?
»Agra obvladuje prostor v radiju okoli 500 kilometrov. To pomeni, da na vzhodu segamo do Novega Sada, na severu do
Rieda in Welsa v Avstriji, na zahodu pa do Verone. Znotraj tega prostora nimamo resne konkurence. Seveda se
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pojavljajo lokalni sejmi tudi na tem območju, ampak glede vsebine in pomena sejma v tej regiji nimamo konkurence.«
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Nataša Juhnov

Gornja Radgona, sejem, ocenjevanje vin, Vino Slovenija

Medtem ko Agra ostaja kraljica Pomurskega sejma, razvijate še sejme z drugimi vsebinami. Poleg sejma
gradbeništva so tu še nekatere aktualne tematike, od zelenega okolja do zdravega življenjskega sloga.
Organizirali ste tudi povsem nišne sejme, kakršen je recimo sejem pogrebne dejavnosti. Za katero področje bi
ocenili, da ima največji potencial?
»Zagotovo je Agra sejem, ki lahko še raste. Preostali – nišni – sejmi pa so zelo odvisni od trenutnega stanja v branži, ki
jo pokrivajo. Recimo gradbeništvo je dejavnost, ki zelo niha, ima vzpone in padce, konjunkturi lahko sledi kriza, kar se
izraža tudi na sejmu. Najbolj konstantna rast se je, zanimivo, pokazala pri sejmih Lov, Ribolov in Naturo, s katerimi smo
pokrili predvsem varovanje narave in biodiverzitete. To je trend, ki ga tudi v svetu cenijo. Drugi sejem, ki se razvija in bi
imel po moji oceni možnosti za nadaljnjo rast, je Medical.«
"V času Agre število obiskovalcev sejma preseže število prebivalcev kraja tudi do petkrat. Obstoječa logistična in
prometna infrastruktura v mestu pa ni temu primerna, kar je največja ovira za nadaljnji razvoj sejemske
dejavnosti."
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Delovanje Pomurskega sejma ima veliko multiplikativnih učinkov v lokalnem okolju. Kako bi lahko lokalna
oblast pomagala v smislu izboljšanja infrastrukture, da bi še bolj razvili sejemsko dejavnost?
»To je glavna težava sejemske dejavnosti v Gornji Radgoni, ki je presegla okvire tega mesta. V času Agre število
obiskovalcev sejma preseže število prebivalcev kraja tudi do petkrat. Obstoječa logistična in prometna infrastruktura v
mestu pa ni temu primerna, kar je največja ovira za nadaljnji razvoj sejemske dejavnosti. Absolutno bi morali poskrbeti
za železniško povezavo z Avstrijo in za oživitev obstoječe železniške povezave med Gornjo Radgono in Ljutomerom, da
bi lahko čim več ljudi pripeljali na sejem z javnim prevozom. Radgona bi prav tako potrebovala priključno cesto na
avtocesto. To je ključnega pomena, saj danes obiskovalci sejma ne vedo, kje naj zavijejo z avtoceste, ker niti ni pravega
izvoza.«
Štirideset let opazujete obiskovalce sejma, tudi ti se verjetno spreminjajo. Je obisk sejma danes zanje drugačno
doživetje kot nekoč?
»Povsem drugačno. V 40 letih se je spremenilo veliko, začenši z odnosom razstavljavcev in obiskovalcev do sejma. Tudi
sama narava sejma je danes drugačna. Pred 40 leti, ko je bil drugačen gospodarski sistem, je bil za razstavljavca
prestiž, da gre na sejem in predstavi svojo blagovno znamko, danes je to njegova ekonomska računica. Na sejem bo
šel, če bo imel od tega koristi. Obiskovalci so v preteklosti iskali predvsem dogodek ali pa šli na sejem zato, da so lahko
tam videli stvari, ki jih niso mogli videti nikjer drugje, recimo nove modele traktorjev tujih proizvajalcev. Ljudje so prišli iz
radovednosti, pa tudi zaradi družabnosti, da so se srečali in skupaj kaj pojedli in spili, vedno je dišalo po žaru. Danes
pridejo tudi oni bolj iz poslovnih nagibov, če kaj potrebujejo, ne več zaradi druženja.«
Marsikdo se spomni ravno tega dela, kako je bila na sejmu še dolgo v noč glasba in se je plesalo, mogoče
nekateri pogrešajo prav to …
»To smo skušali ponovno uvesti, organizirali smo večerne zabave s priznanimi ansambli, ampak ni bilo več uspeha.
Ljudje danes tudi drugače gledajo na službo. Včasih je bilo delovno mesto zagotovljeno, marsikdo je lahko šel med
tednom na zabavo, pa drugi dan v službi malo počival, danes to več ne gre. Nekoč so ljudje prišli na sejem in tu ostali
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ves dan do večera, nekateri tudi do polnoči. Danes že ob prihodu točno vedo, kaj jih zanima, si tisto ogledajo in gredo
domov. Zadnja leta smo sicer opazili, da je bilo več družinskih obiskov, ampak ne bi mogel trditi, da je to kak trend.
Morda bi letos prišlo več družin, ker nekateri ne bodo šli na morje, ampak zdaj pač tudi to ne bo možno.«

Ludvik Kramberger

Pomurski sejem je predstavil rezultate tradicionalnih ocenjevanj kakovosti mesa
in mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov ter sadnih sokov, brezalkoholnih
pijač in embaliranih vod.

13

Findinfo.si
Država: Slovenija

01.08.2020
Sobota, 09:45

Kazalo

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

1/2

Gradbeništvo lani na globalni ravni s skromno rastjo
prihodkov
01.08.2020 09:38

Ljubljana, 01. avgusta (STA) - Največjih 100 gradbenih podjetij na svetu je lani ustvarilo
za dobrih 1,46 milijarde dolarjev (1,24 milijarde evrov) prihodkov, kar je pet odstotkov
več kot leto prej, izhaja iz Deloittovega poročila Globalne sile v gradbeništvu za leto
2019. Za letos gospodarski obeti v luči pandemije ostajajo negotovi, a gradbeni sektor
ostaja odporen.
"Prihodki v gradbeništvu so lani še naprej naraščali," je ob izdaji poročila izpostavil parter v
oddelku poslovnega svetovanja Deloitte Mitja Kumar. V poročilu, kot je izpostavil, ni upoštevan
učinek pandemije covida-19 na finančne rezultate, o katerih bodo več vedeli pozneje. "Obeti
za svetovno gospodarstvo so v senci pandemije negotovi, vendar gradbeni sektor ostaja
odporen in v letu 2020 pričakujemo njegovo skromno rast," je dodal Kumar.
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Med 100 gradbenimi podjetji z največjimi prihodki še vedno prevladujejo kitajske družbe,
katerih prihodki znašajo 44 odstotkov vseh globalnih prihodkov. Močno so zastopane tudi
druge azijske družbe, predvsem japonske in južnokorejske, ter podjetja iz ZDA, Francije in
Španije. Največje število podjetij med vodilnimi 100 prihaja z Japonske (15), sledijo jim ZDA
(13), Kitajska (12) in Velika Britanija (11), izhaja iz poročila poročilo.
Razlog za prevlado kitajskih gradbincev v Deloittu pripisujejo predvsem v velikosti gradbenega
trga, glede na to, da je delež prodaje azijskih podjetij na tujih trgih v razmerju do skupnih
globalnih prihodkov manjši od deležev drugih podjetij na lestvici top 100. Kitajska in korejska
podjetja so s prevzemi sicer okrepila svojo prisotnost tako na azijskem kot tudi na evropskem
trgu ter trgih Severne in Južne Amerike, vendar Evropejci ostajajo tisti, ki so po podatkih
družbe prisotni na največ mednarodnih trgih.
Po merilu tržne kapitalizacije so na vrhu lestvice največjih 100 evropska podjetja s 37odstotnim tržnim deležem. Sledijo jim kitajska (18-odstotni delež), ameriška (16-odstotni delež)
in japonska podjetja (15-odstotni delež). Konec lanskega leta se je skupna tržna kapitalizacija
najuspešnejših 100 gradbincev glede na leto prej povečala za štiri odstotke. Znatno rast
tržnega deleža evropskih podjetij in podjetij iz ZDA (preko 20 odstotkov) pa je skoraj
nevtraliziral dvomestni upad tržnega deleža kitajskih in japonskih skupin, so izpostavili v
Deloittu.
Finančni rezultati najuspešnejših gradbenih podjetij so bili lani mešani. Več kot polovica jih je
zabeležila rast prihodkov od prodaje, deseterica kar dvomestno, medtem ko so prihodki 13
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družb na seznamu največjih 100 padli za več kot 10 odstotkov.
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Trenutna ocena rasti gradbenega sektorja za letošnje leto je bila po navedbah družbe
zmanjšana na 0,5 odstotka, vendar se bo ta delež razlikoval po regijah, so v poročilu še
zapisali v Deloittu. V državah v razvoju je pričakovan dvoodstotni padec, leto pozneje pa naj bi
te države beležile petodstotno rast. Razvita gospodarstva pa bodo letos verjetno zabeležila
1,5-odstotni padec, prihodnje leto pa dvoodstotno rast.
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Razmah zaposlovanja na črno
Tretjino nadzorov dela na črno so opravili po prijavah sosedov
in znancev.
Objavljeno
01. avgust 2020 06.15
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Posodobljeno
01. avgust 2020 10.20

Odpri galerijo
Inšpektorji na obisku: Za vsako delo je potrebna pogodba, razen za nekaj izjem. FOTO: Jure Eržen/Delo

Milena Zupanič
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Vsak četrti, ki so ga lani na delu obiskali inšpektorji, je bil bodisi zaposlen na črno ali je delal na črno. To je skoraj dvakrat toliko kot pred štirimi leti, razberemo iz poročila Finančne uprave
Republike Slovenije. Skoraj dvakrat tolikšen – 5,8 milijona evrov – je bil tudi priliv glob iz tega naslova v proračun. Ali so bili nadzori bolje usmerjeni ali je delo na črno dejansko v tolikšnem
v porastu, je težko oceniti. Koga vse so inšpektorji obiskali?
Inšpektorji finančne uprave imajo pooblastilo, da lahko vstopijo na vsa zemljišča in v vse poslovne prostore, ki se uporabljajo za opravljanje poslovne dejavnosti ali pridobivanje dohodkov.
Vstopijo lahko tudi v stanovanja, če je v njih registriran sedež dejavnosti. Lani so delo in zaposlovanje na črno najpogosteje nadzirali v gradbeništvu, gostinstvu, cestnem prometu in v trgovini.

Večina kršitev je delo brez pogodbe
Od skupaj 11.982 lani opravljenih nadzorov so inšpektorji in mobilne ekipe pri skoraj tri tisoč nadzirancih ugotovili kršitve. Torej je kar četrtina vseh bodisi delala na črno bodisi bila zaposlena
na črno ali je nedovoljeno oglaševala.
To je skoraj dvakrat več kot pred štirimi leti. Toliko več je bil tudi priliva v državni proračun iz glob: pred štirimi leti 2,9 milijona evrov, lani 5,8 milijona evrov. Zaposlovanje na črno pa ni le
prekršek, ampak je lahko tudi kaznivo dejanje, v primeru, da nekdo zaposli na črno dve ali več oseb. Takih kršiteljev so našli lani 11 in jih kazensko ovadili.
Največ kršitev in največji delež izrečenih glob, kar 90 odstotkov, se nanaša na zaposlovanje na črno. V prekršku je, kdor s svojim delavcem nima sklenjene pogodbe o delu oziroma zanj ne
plačuje socialnih prispevkov.

Za delo na črno se ne štejejo sosedska in sorodstvena pomoč, nujno, humanitarno in prostovoljsko delo ter osebno dopolnilno delo.

Pogodbe tudi z upokojenci, dijaki in študenti
Pogodbo o začasnem delu mora delodajalec skleniti tudi z upokojencem, če ta dela zanj, prav tako se mora držati predpisov pri občasnem ali začasnem delu študentov in dijakov ter tujcev.
Veliko manj kršitev so inšpektorji ugotovili zaradi dela na črno in nedovoljenega oglaševanja; opravljenih pa je bilo tudi manj tovrstnih nadzorov.
Za delo na črno šteje, kadar nekdo – denimo ob redni službi – popoldne služi z beljenjem stanovanj, pri čemer nima registrirane dejavnosti in tudi ne plačuje zase davkov in prispevkov za to
svoje delo. Nedovoljeno oglaševanje pa imenujejo oglaševanje izdajanja sob v turistične namene, če dejavnost ni prijavljena – gre torej za delo in za oglaševanje na črno, nam je pojasnil
Stojan Glavač iz službe za stike z javnostjo Finančne uprave RS (Furs).
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Inšpektorji so začeli sobodajalce nadzirati leta 2017. Svoje delo ocenjujejo kot uspešno, saj se je leto kasneje na novo registriralo 26 odstotkov sobodajalcev, lani pa se je število oddanih
obračunov povečalo še za 30 odstotkov. Pri sobodajalcih, ki so jih lani nadzirali, so ugotovili kar 86 odstotkov kršitev.
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Za delo na črno se ne štejejo sosedska in sorodstvena pomoč, nujno, humanitarno in prostovoljsko delo ter osebno dopolnilno delo. FOTO: Jure Eržen/Delo

Sosedje in sorodniki lahko delajo skupaj, prijatelji ne
Inšpektorji gredo na teren po lastni analizi trga dela, kadar zaznajo sum kršitev in na podlagi prijav. Slednje niso zanemarljive: lani je bilo kar 3506 prijav dela ali zaposlovanja na črno.
Nekatere so bile tudi nične. Vsako neprijavljeno delo namreč ni delo na črno, so nas opozorili na Fursu.
Za delo na črno se ne štejejo sosedska in sorodstvena pomoč, nujno delo, prav tako ne delo za invalidske organizacije, prostovoljsko in dobrodelno delo ter osebno dopolnilno delo. Dovoljena
pa ni prijateljska pomoč. Ta je dovoljena le v nuji, na primer po toči, požaru, poplavi, v druge vrste stiski.

Neupravičene prijave
Ker prijavitelji velikokrat teh izjem ne poznajo ali pa ne poznajo sorodstvenih razmerij, neupravičeno prijavijo soseda, znanca ali prijatelja. V tem primeru seveda inšpektorji ne ukrepajo. Prav
tako neupravičene so prijave, kadar sosedje opazujejo nekoga, »ki kar naprej dela v svoji delavnici ali pred garažo«, a se ob obisku inšpektorjev jasno vidi, da vendarle ne opravlja pridobitne
dejavnosti, nam pojasnijo na Fursu.
Eden od prvih znakov, da nekdo »ne dela nič prepovedanega«, je, da omogoči inšpektorju vstop na svoje dvorišče, v delavnico, v garažo. Lastniku namreč vstopa v svojo nepremičnino
inšpektorju ni treba dovoliti; v tem primeru lahko inšpektor za vstop pridobi odredbo sodišča.
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