Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 4. 7. 2020
Število objav: 24
Internet: 18
Tisk: 6
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 2
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 23
Inženirski dan: 0

Slovenija:
Internet
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1
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Internet
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Internet
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

Karavanke žrtev Turkov in virusa

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 7. 2020

Avtor

Janez Tomažič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...izvedba mostov M2 [nadomestni most M2 na lokalni cesti čez Savo Dolinko] in M3 [začasni most M3 na dovozni
cesti], postavitev objekta za naročnika in inženirja, izdelava BIM-dokumentacije –, pri čemer pa zagotavlja, da končni
rok zgraditve predora ostaja nespremenjen.« Zdravstvena kriza je pokazala, da je poslovni...

Naslov

Junija manj brezposelnih kot maja, a bistveno več kot lani

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 7. 2020

Avtor

Miha Jenko

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kot maja in 83 odstotkov več kot junija lani. Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področij izobraževanja,
zdravstva in socialnega varstva, gradbeništva in predelovalnih dejavnosti, so junija sporočili 10.519 prostih delovnih
mest, kar je 44,5 odstotkov več kot maja in 13 odstotkov manj kot junija lani....

Naslov

Junija prvič po treh mesecih manj brezposelnih (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 3. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...(+32,8 odstotka) in Nova Gorica (+31,7 odstotka). Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja
izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva, gradbeništva ter predelovalnih dejavnosti, so minuli mesec zavodu
sporočili 10.519 prostih delovnih mest, kar je 44,5 odstotka več kot maja in 13 odstotkov manj kot...

Naslov

Junija na zavodu 89.377 brezposelnih - dober odstotek manj kot maja

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 7. 2020

Avtor

Špela Mikuš

Teme

Gradbeništvo, graditev

...so se junija odpirala delovna mesta? Delodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev s področja izobraževanja,
zdravstva in socialnega varstva, gradbeništva in predelovalnih dejavnosti, so junija zavodu sporočili 10.519 prostih
delovnih mest. To je za dobrih 44 odstotkov več kot mesec prej in za 13 odstotkov...

Naslov

Webinar: Učimo se od tistih, ki gradijo najvišje stavbe na svetu

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 3. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kakovosti. Registrirajte se na brezplačni digitalni dogodek #BUILDINGTOGETHER, ki se bo zgodil prek spleta 8. in 9.
julija 2020. Povabite tudi svojega inženirja. Tudi v Sloveniji je BIM vse bolj razširjen. Tisti, ki ga še ne uporabljajo, pa ga
bodo zagotovo začeli kmalu. Tudi zato, ker je njegove prednosti prepopoznala...
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Naslov

Na ulicah Kranja se bolj pogosto sliši albanščina kot slovenščina, tako pa se Kosovci delajo
norca iz Slovenije in zlorabljajo naše socialne ugodnosti

Medij

Reporter.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 7. 2020

Avtor

Nenad Glücks

Teme

Gradbeništvo, graditev

...vzdrževanje. Pri tem policija ugotavlja, da predložijo plačilne liste, ki ne izkazujejo dejanskega stanja. Na plačilni listi
je na primer plača za delavca v gradbeništvu- zidarja 1.600 evrov, vendar mora vsaj polovico zneska po prejemu
nakazila delavec vrniti delodajalcu. Pisali smo že, da imajo glavno besedo v kosovski...

Naslov

Delavci migranti so med pandemijo v prvih bojnih vrstah

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 7. 2020

Avtor

Jana Krebelj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odpuščanj Migranti in begunci imajo že dolgo pomembno vlogo pri ohranjanju evropskih gospodarstev. V sektorjih,
kot so logistika, kmetijstvo, zdravstvo, gradbeništvo, izobraževanje in znanost, je 13 odstotkov vseh delavcev tujcev.
Delavci migranti so močno zastopani pri čiščenju (25 odstotkov vse delovne sile v tej...

Naslov

Istrske občine želijo dejavno sodelovati pri pripravi pomorskega prostorskega načrta

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...izjavi za medije po današnjem posvetu o pripravi Pomorskega prostorskega načrta Slovenije pojasnil v.d.
generalnega direktorja direktorata za prostor, graditev in stanovanja na ministrstvu za okolje in prostor Georgi Bangiev.
Izolski župan Danilo Markočič je poudaril pomen današnjega dogodka za istrske občine....

Naslov

Ko študent na Koroško gre...

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Panorama; 3. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeništvo, graditev

Stran: 16

Površina: 1.259 cm
2

...Zapuščene Turške šance med Kotljami in Ravnami na Koroškem, najbolj ohranjeni protiturški obrambni sistem pri
nas, čakajo boljši časi. Študenti gradbeništva, arhitekture, gospodarskega inženirstva in arheologije prve in druge
stopnje študija, združeni v študentskem inovativnem projektu za družbeno korist (ŠIPK) z akronimom Šance za...

Naslov

Junija manj brezposelnih, a skrbi ostajajo

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 4. 7. 2020

Avtor

Miha Jenko

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 512 cm2

...delo. Poklici, po katerih je povpraševanje In za katere poklice oziroma delovna mesta se ta čas zanimajo delodajalci?
»Najbolj iskani poklici so še vedno inženirji tehničnih strok, deficitarni poklici so električarji, varilci, profili gradbenih
strok, prodajniki oziroma komercialisti, finančniki, IT-strokovnjaki ter...
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Naslov

Prvič po treh mesecih manj brezposelnih, v Murski Soboti najmanjši porast glede na lani

Medij

Sobotainfo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 7. 2020

Avtor

Rok Šavel

Teme

Gradbeništvo, graditev

...področjih je največ prostih delovnih mest? Delodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev s področja
izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva, gradbeništva in predelovalnih dejavnosti, so junija Zavodu sporočili
10.519 prostih delovnih mest, 44,5 odstotka več kot maja in 13,0 odstotka manj kot junija 2019....

Naslov

Na Okrešlju začasna koča

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

Celjsko; 4. 7. 2020

Avtor

Gordana Possnig

Teme

Gradbena parcela , Gradbeništvo, graditev

Stran: 12

Površina: 640 cm2

PLANINSKE POSTOJANKE Na Okrešlju začasna koča Za gradnjo nove koče, stara je do tal pogorela 7. novembra
lani, imajo v PD Celje - Matica zbrano že približno polovico denarja Gordana Possnig Brez dveh planinskih koč so v
dobrih dveh letih ostali v Planinskem društvu (PD) Celje - Matica. Najprej je

Naslov

Junija manj brezposelnih kot maja, a bistveno več kot lani

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 7. 2020

Avtor

Miha Jenko

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kot maja in 83 odstotkov več kot junija lani. Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področij izobraževanja,
zdravstva in socialnega varstva, gradbeništva in predelovalnih dejavnosti, so junija sporočili 10.519 prostih delovnih
mest, kar je 44,5 odstotka več kot maja in 13 odstotkov manj kot junija lani....

Naslov

V treh mesecih niti evra zaslužka

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 7. 2020

Avtor

Lidija Markelj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...je tudi predsednik sekcije za promet pri Območni obrtno-podjetniški zbornici Novo mesto, zato problematiko šoferjev
- tako avtobusnih kot prevoznikov v gradbeništvu, špediciji, itd. - dobro pozna. A najhuje je s tistimi, ki vozijo le turiste,
saj se je tu delo čisto ustavilo. Sam sodi mednje. »Zadnjo vožnjo sem imel...

Naslov

Delavci migranti so med pandemijo v prvih bojnih vrstah

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

7. val; 3. 7. 2020

Avtor

Jana Krebelj

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 18

Površina: 785 cm2

...odpuščanj Migranti in begunci imajo že dolgo pomembno vlogo pri ohranjanju evropskih gospodarstev. V sektorjih,
kot so logistika, kmetijstvo, zdravstvo, gradbeništvo, izobraževanje in znanost, je 13 odstotkov vseh delavcev tujcev.
Delavci migranti so močno zastopani pri čiščenju (25 odstotkov vse delovne sile v tej...
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Naslov

Top 101

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 12

Površina: 4.745 cm
2

...ima osem borznih družb na bančnih računih, kar je za krepkih 300 milijonov več kot leto prej. prihodnjih mesecih
iskali predvsem podatkovne inženiije in inženirje elektrotehnike, pri Atlantic Droga Kolinski pa bodo širili oddelke
prodaje in trženja, nove sodelavce pa bodo potrebovali tudi v proizvodnji in kadrovski...

Naslov

V treh mesecih niti evra zaslužka

Medij

Dolenjskilist.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 3. 7. 2020

Avtor

Lidija Markelj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...je tudi predsednik sekcije za promet pri Območni obrtno-podjetniški zbornici Novo mesto, zato problematiko šoferjev
- tako avtobusnih kot prevoznikov v gradbeništvu, špediciji, itd. - dobro pozna. A najhuje je s tistimi, ki vozijo le turiste,
saj se je tu delo čisto ustavilo. Sam sodi mednje. »Zadnjo vožnjo sem imel...

Naslov

Trenutno v Pomurju iščejo medicinsko sestro, kuharja in vodjo kavarne

Medij

Pomurec.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...slovenskega jezika. Kandidati lahko pošljejo vlogo po e-pošti ali pa za razgovor pokličejo do 11.7.2020. REFLEX
podjetje za zaključna in obrtna dela v gradbeništvu, inženiring in trgovina Gornja Radgona d.o.o. išče tri brusilce za
določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Pričakujejo srednjo strokovno ali srednjo...

Naslov

Občanom na voljo 15.000 evrov

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 7. 2020

Avtor

Karmen Grnjak

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 277 cm2

Zavrč Pomoč pri izgradnji malih čistilnih naprav Občanom na voljo 15.000 evrov Občina Zavrč bo tudi letos občanom
pomagala pri financiranju gradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Občani lahko pridobijo do 50 % vrednosti
upravičenih stroškov gradnje, kandidirajo pa lahko komaj po zagonu

Naslov

AJDOVSKI SVETNIKI O PROJEKTIH ZA MLADE

Medij

Primorskival.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

...območju pod Gradiščem v Ajdovščini. 20 oddelčni vrtec je zasnovan kot dvoetažni objekt z moderno spremljajočo
infrastrokturo in urejenim okoljem. Poleg gradbene parcele vrtca obsega območje urejanja tudi rekonstrukcijo ceste v
Gradišče, umestitev transformatorske postaje in ureditev ekološkega otoka. Ana Štokelj...
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Naslov

Občina ponuja mesta za pripravnike

Medij

Zon.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja ali prva bolonjska stopnja) oziroma visokošolsko univerzitetno
izobrazbo (prva bolonjska stopnja) smer gradbeništvo, arhitektura. Rok za prijavo je 20. julij 2020....

Naslov

Junija prvič po treh mesecih manj brezposelnih

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...(+32,8 odstotka) in Nova Gorica (+31,7 odstotka). Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja
izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva, gradbeništva ter predelovalnih dejavnosti, so minuli mesec zavodu
sporočili 10.519 prostih delovnih mest, kar je 44,5 odstotka več kot maja in 13 odstotkov manj kot...

Naslov

Lansko poslovanje posavskega gospodarstva zmerno

Medij

Posavskiobzornik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 7. 2020

Avtor

P. P.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...na področju energetike, 28 milijonov evrov družbe predelovalne dejavnosti, 13 milijonov evrov družbe v trgovini ter 8
milijonov evrov družbe s področja gradbeništva. Vse dejavnosti so poslovale pozitivno, najbolj pa so neto poslovni izid
izboljšale družbe na področju trgovine, za 17 odstotkov. Največ neto dodane vrednosti,...

Naslov

Istrske občine želijo dejavno sodelovati pri pripravi pomorskega prostorskega načrta

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...izjavi za medije po današnjem posvetu o pripravi Pomorskega prostorskega načrta Slovenije pojasnil v.d.
generalnega direktorja direktorata za prostor, graditev in stanovanja na ministrstvu za okolje in prostor Georgi Bangiev.
Izolski župan Danilo Markočič je poudaril pomen današnjega dogodka za istrske občine....
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Delo.si
Država: Slovenija
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GRADBENIŠTVO | ANALIZA | AVTOCESTE

Karavanke žrtev Turkov in virusa
Prvi val koronavirusa je zamaknil gradnjo druge cevi predora,
zdaj se spet napoveduje epidemiološko poslabšanje.
Objavljeno
03. julij 2020 05.40

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

Posodobljeno
03. julij 2020 05.40

Odpri galerijo
Izdali so prva dovoljenja za bivanje delavcev Cengiza. Da gradbišče ni obstalo, skrbijo slovenski podizvajalci. FOTO: Jure Eržen/Delo

Janez Tomažič
Ljubljana – Cengiz, ki je bil izbran na razpisu za gradnjo druge cevi Karavank, zaradi izbruha koronavirusa zamuja pri vmesnih rokih in si pomaga s slovenskimi podizvajalci. Dars, ki bi
pogodbo lahko prekinil, meni, da ima izvajalec resen namen dokončati predor. Izdana so bila prva dovoljenja za bivanje delavcev Cengiza, ali bodo morali v karanteno, ni jasno.
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Delo.si
Država: Slovenija

03.07.2020
Petek, 05:40

Kazalo
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Dars in turški Cengiz sta 30. januarja podpisala 98,6 milijona evrov vredno pogodbo brez DDV za začetek gradnje druge cevi karavanškega predora. Izvajalec je bil v delo uveden 2.
marca, ko je začel teči tudi pogodbeni rok. Delati so po pojasnilu Darsa začeli 6. maja, ko so izvedli dela na začasnem platoju. Predor bi morali končati leta 2025, torej v petih letih
oziroma 60 mesecih. Cengiz je napovedal zgraditev eno leto pred rokom, leta 2024.

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

Delovišče stoji, zamude se kopičijo

»Podjetje Cengiz se zavezuje dela iz ponudbe izvesti po ponudbeni ceni, brez kakršnihkoli naknadnih aneksov k pogodbi,« je direktor Cengiza Utku Gök 19. februarja 2018 povedal na
tiskovni konferenci v Ljubljani. FOTO: Jure Eržen/Delo
Po uvedbi Cengiza v delo je izbruhnil koronavirus. Država je zaprla meje, Cengiz je bil paraliziran, gradbinci v Sloveniji pa so z manjšimi motnjami kljub vsemu delali. Ker je izvajalec
zavezan, da delo opravi v 60 mesecih, en mesec pomeni 1,6 odstotka pogodbenega časa. Torej se je izvajalec znašel v zamudi. Kako bo zamudo nadoknadil Cengiz, smo želeli vprašati
podjetje, a smo naleteli na zid. Po pogodbi (to naj bi bil standardni element Darsovih pogodb) lahko o projektu komunicira samo Dars, izvajalec pa le po predhodnem soglasju naročnika.
Cengiz je tudi prekinil pogodbo z agencijo za stike z javnostjo, s katero je sodeloval v preteklosti.
Preberite tudi: Izkoreniniti socialni damping v gradbeništvu
Več vprašanj smo imeli tudi za infrastrukturno ministrstvo, ki ga vodi Jernej Vrtovec. Ti so nas napotili na Dars. Smo pa v začetku tedna z Vrtovcem opravili intervju, v katerem je
Vrtovec na vprašanje, kdaj bodo gradbinci začeli graditi karavanški predor, odgovoril: »Tu se je videlo, kako težko je zaradi zdravstvene krize zagotoviti delovno silo. Smo v velikem
zaostanku zaradi sistema javnega naročanja in ker ne moremo zagotoviti prihoda delavcev iz tretje države v Evropsko unijo. Ne želimo, da se ta težava ponovi pri drugem tiru. Kdaj?
Upam, da takoj.«

V Darsu pa so pojasnili: »Zaradi izbruha epidemije nalezljive bolezni covid-19 je bilo njegovo delo močno oteženo, predvsem zaradi ovirane oziroma onemogočene mobilizacije delovne
sile in mehanizacije iz Turčije. Vsi turški delavci so z izbruhom epidemije ostali 'ujeti' v karanteni (bodisi v Turčiji bodisi v Bosni). Zaradi zaprtja meja je bil močno oviran tudi prevoz
mehanizacije.«

Cengiz zaprosil za podaljšanje rokov
Na Dars smo poslali natančna vprašanja o zamudah, denimo: ali je postavil izvajalec objekt za naročnika (rok je bil štiri mesece od podpisa pogodbe)? Pogodbena kazen, če tega ni storil,
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je 5000 evrov dan. Dobili smo strnjene, splošne odgovore: »O nastanku težav pri izvedbi del zaradi izrednih razmer je izvajalec takoj z dopisom obvestil naročnika in zaprosil za
podaljšanje nekaterih vmesnih rokov – izvedba mostov M2 [nadomestni most M2 na lokalni cesti čez Savo Dolinko] in M3 [začasni most M3 na dovozni cesti], postavitev objekta za
naročnika in inženirja, izdelava BIM-dokumentacije –, pri čemer pa zagotavlja, da končni rok zgraditve predora ostaja nespremenjen.«

Zdravstvena kriza je pokazala, da je poslovni model, ko gradbinec vse oziroma večino delavcev pripelje iz tujine nevzdržen.

Cengiz je obljubljal, da ne bo aneksov
»Podjetje Cengiz se zavezuje dela iz ponudbe izvesti po ponudbeni ceni, brez kakršnihkoli naknadnih aneksov k pogodbi,« je direktor Cengiza Utku Gök19. februarja 2018 povedal na
tiskovni konferenci v Ljubljani, to je bilo obdobje pridobivanja posla. Da gradbišče ni povsem obstalo, so skrbeli slovenski izvajalci, ti pa po ponudbi niso bili predvideni. Na Dars smo
vprašali, ali so s Cengizom sklenili aneks, da so lahko dela na predvkopu opravili slovenski podizvajalci. Ali so z njimi sklenili kak drug aneks? »Da je lahko nadaljeval dela kljub
koronavirusu, je turški izvajalec angažiral slovenske izvajalce, ki so bili nominirani kot podizvajalci in jih je potrdil naročnik. Nominirani so oziroma bodo tudi vodje nekaterih
posameznih del, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz pogodbe.
Izvajalcu je aprila uspelo prepeljati iz Turčije mehanizacijo za izvedbo del na preduseku in je tako zagotovil (sicer s časovno zamudo) njihov začetek. V zadnjem tednu so bila izdelana
in predana prva enotna dovoljenja za bivanje in delo turških delavcev v Republiki Sloveniji in v tem tednu naročnik pričakuje prihod prvih turških delavcev. Prav tako naj bi v prihodnjih
tednih prispela vsa preostala mehanizacija za izvedbo izkopa predora.« Gradnjo druge cevi predora Karavanke naj bi kmalu vendarle prevzeli delavci turškega Cengiza. Turčije sicer (za
zdaj) ni na seznamu držav, za prihod iz katerih je potrebna 14-dnevna karantena, je konec tedna poročala STA. Bi pa lahko po nekaterih neuradnih podatkih delavce ob prihodu tudi
testirali na novi koronavirus. Najprej bodo postavili kamp, potem pa betonarno.
Preberite tudi: Kakšne so izkušnje Hrvatov s Kitajci?

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

Ohlapno spoštovanje pogodbenih rokov

FOTO: Jure Eržen/Delo
Prvi val koronavirusa je mimo, vlada se pripravlja na drugi val. Države vsak dan premeščajo iz zelene skupine v rumeno pa tudi v rdečo. Izbruh drugega vala bi lahko Cengizu delo
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dodatno zakompliciral. Bi bilo zato smiselno pogodbo prekiniti, smo vprašali na Dars. »Kot že navedeno, je bilo zaradi višje sile, izbruha epidemije koronavirusa, delo izvajalca oteženo
in ugotavljamo nekaj časovne zamude, kar pa po zagotovilih izvajalca ne vpliva na končni rok izgradnje predora. Skladno z izvedenimi deli znaša realizacija na predmetnem projektu v
obdobju marec–junij približno 400.000 evrov. Glede na opisano je mogoče skleniti, da je izvajalec izkazal jasen namen, da namerava izvesti dela po pogodbi za izgradnjo vzhodne cevi
avtocestnega predora Karavanke, in ni razloga za prekinitev pogodbe.«

Razmere so se spremenile, upoštevati je
treba smernice EU
Cengiz je bil izbran kot najugodnejši ponudnik, njegova kalkulacija temelji na turških plačah. Poslovodja družbe Implenia Avstrija, ki se je v partnerstvu s CGP Novo mesto potegoval za
gradnjo predora, Rudolf Knopf je ob neizboru dejal, da so »dali vse od sebe, a nismo bili uspešni, saj ni pogojev, da premagaš turško podjetje«. Zdravstvena kriza je pokazala, da je
poslovni model, ko gradbinec vse oziroma večino delavcev pripelje iz tujine, nevzdržen. V okviru tretjega paketa pomoči za blaženje posledic epidemije koronavirusa v zakonodajo
uvajamo smernice evropske komisije o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU. Po teh smernicah na javne razpise za pomembne investicije ni treba vabiti
ponudnikov iz tretjih držav, ki niso podpisnice sporazumov z EU, ki določajo recipročnost glede upoštevanja okoljskih, delavskih in drugih standardov.

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

S tem bi preprečili, da bi na razpisih sodelovala turška in kitajska podjetja, ki bi zaradi nižjih standardov lahko nastopala z dampinškimi cenami. Dodatno bodo morali izvajalci in
podizvajalci upoštevati veljavno kolektivno pogodbo, ta pa bo veljala tudi za podizvajalce na gradbišču. Pogodba za Karavanke je bila podpisana, ko ta ureditev še ni bila veljavna, kljub
vsemu smo vprašali, kako bo naročnik preverjal spoštovanje navedene kolektivne pogodbe pri izvajalcu Cengiz. Dars na vprašanje ni odgovoril.
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BREZPOSELNOST | ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE | INTERVENTNI UKREPI

Junĳa manj brezposelnih kot maja, a
bistveno več kot lani
Ob koncu junĳa je bilo registriranih 89.377 brezposelnih,
kar je 1038 oziroma 1,1 odstotka manj kot maja, vzrok pa
preklic epidemĳe in interventni zakoni.
Objavljeno
03. julij 2020 11.35

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

Posodobljeno
03. julij 2020 11.42

Interventni ukrepi in preklic epidemije sta razloga za zmanjšanje brezposelnosti v juniju. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
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Miha Jenko
Ljubljana – Ob koncu junija 2020 je bilo registriranih 89.377 brezposelnih oseb, kar je 1038 oseb oziroma 1,1 odstotka manj kot maja, v primerjavi z junijem 2019 je bila brezposelnost
večja za 18.630 oseb ali za 26,3 odstotka, ugotavljajo na zavodu za zaposlovanje.
Na novo se je junija na zavodu prijavilo 7558 brezposelnih oseb, 4,7 odstotka manj kot maja in 83 odstotkov več kot junija lani. Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področij
izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva, gradbeništva in predelovalnih dejavnosti, so junija sporočili 10.519 prostih delovnih mest, kar je 44,5 odstotka več kot maja in 13
odstotkov manj kot junija lani.

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

Razloge za nekoliko spodbudnejše razmere na trgu dela v juniju na zavodu vidijo v preklicu epidemije, pri tem pa so učinki sprejetih interventnih zakonov ugodno vplivali na gibanje
zaposlovanja in brezposelnosti. Povečalo se je število prostih delovnih mest, hkrati se je umirilo odpuščanje, s tem pa prijavljanje novih brezposelnih oseb na zavodu. Brezposelnost se je
tako po treh mesecih ras
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Junija prvič po treh mesecih manj brezposelnih
(dopolnjeno)
Konec junija je bilo v evidenci brezposelnih registriranih 89.377 oseb, kar je 1,1 odstotka manj kot maja in 26,3 odstotka
več kot junija lani, so objavili na Zavodu RS za zaposlovanje. Po treh mesecih rasti števila brezposelnih se je junija
povečalo število prostih delovnih mest, hkrati pa so se umirila odpuščanja, so pojasnili.
Ob koncu junija je bilo v Sloveniji registriranih 89.377 brezposelnih oseb, kar je 1038 oseb oziroma 1,1 odstotka manj kot
maja in 18.630 oseb oziroma 26,3 odstotka več kot junija lani.
Na novo se je minuli mesec na zavodu prijavilo 7558 brezposelnih. S tem je število novih prijav v mesečni primerjavi
upadlo za 4,7 odstotka, v medletni primerjavi pa je poraslo za 83 odstotkov.
Med novoprijavljenimi je bilo 3554 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 588 iskalcev prve zaposlitve, 69
brezposelnih zaradi stečajev in 2201 trajno presežni delavec.
Število trajno presežnih delavcev se je v primerjavi z majem znižalo za 14,9 odstotka, glede na lanski junij pa zvišalo za
282,8 odstotka. Med njimi so prevladovali tisti, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelovalnih dejavnostih, drugih
raznovrstnih poslovnih dejavnostih ter v trgovini ali gostinstvu.
Od 8596 brezposelnih, ki jih je junija zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 7023 oseb, kar je
39,6 odstotka več kot maja in 85,7 odstotka več kot junija lani.

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

Junija se je brezposelnost na mesečni ravni povečala v območnih službah Novo mesto (+4,3 odstotka), Trbovlje (+2
odstotka), Sevnica (+1,9 odstotka), Nova Gorica (+1,1 odstotka) in Ljubljana (+0,3 odstotka). V ostalih se je zmanjšala;
najbolj v območnih službah Koper (-5,2 odstotka), Murska Sobota (-4,9 odstotka) in Maribor (-4,2 odstotka).
Na letni ravni je število registriranih brezposelnih naraslo povsod. Največje medletno povečanje so zabeležile območne
službe Kranj (+50,5 odstotka), Koper (+42,8 odstotka), Ptuj (+39,7 odstotka), Velenje (+32,8 odstotka) in Nova Gorica
(+31,7 odstotka).
Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva, gradbeništva ter
predelovalnih dejavnosti, so minuli mesec zavodu sporočili 10.519 prostih delovnih mest, kar je 44,5 odstotka več kot
maja in 13 odstotkov manj kot junija lani.
Največ jih je iskalo vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev predšolskih otrok (390), sledila so povpraševanja po čistilcih,
strežnikih in gospodinjskih pomočnikih v uradih, hotelih in drugih ustanovah (375), delavcih za preprosta dela pri visokih
gradnjah (343), voznikih težkih tovornjakov in vlačilcev (341) ter natakarjih (341).
V prvem polletju letošnjega leta se je na zavodu na novo prijavilo 54.213 brezposelnih, kar je 54,2 odstotka več kot v
primerljivem obdobju 2019. Največ se jih je prijavilo zato, ker so izgubili zaposlitev za določen čas (26.790). Iz evidence
se jih je medtem odjavilo 40.128, od teh 30.993 zaradi zaposlitve. To je 5,7 odstotka manj kot v primerljivem obdobju
2019.
Zadnji podatki Statističnega urada RS o registrirani stopnji brezposelnosti pa so na voljo za april, ko je bila 9,1-odstotna,
kar je 1,1 odstotne točke več kot marca in 1,5 odstotne točke več kot aprila lani. Stopnja registrirane brezposelnosti
moških je bila 8,3-odstotna, žensk pa 10-odstotna. Najvišjo stopnjo je imela območna služba Murska Sobota (13,8
odstotka), najnižjo pa območna služba Nova Gorica (6,4 odstotka).
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Junija na zavodu 89.377 brezposelnih - dober odstotek
manj kot maja
Čas branja: 2 min

0
03.07.2020 11:14 Dopolnjeno: 03.07.2020 11:42
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ŠPELA MIKUŠ

Foto: Shutterstock
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Več iz teme:
delodajalci >

brezposelnost >

trg dela >

delavci >

Konec junija je bilo na zavodu za zaposlovanje registriranih 89.377 brezposelnih oseb.
To je 1.038 oseb oziroma 1,1 odstotka manj kot maja, glede na lanski junij pa je bila
brezposelnost večja za 18.630 oseb oziroma za 26,3 odstotka.
Kot ugotavljajo na zavodu, je junij in preklic epidemije prinesel nekatere učinke na trg
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

dela. Povečalo se je število prostih delovnih mest, hkrati se je umirilo odpuščanje, s
tem pa prijavljanje novih brezposelnih oseb na zavodu. Brezposelnost se je zato po
treh mesecih rasti junija zmanjšala, kljub temu pa še vedno ostaja precej večja kot
lani.

Do služb natakarji, prodajalci ...

Preberite tudi
V koroni 30 tisoč odpuščenih, do konca leta pa podjetja načrtujejo
zaposlitev 22 tisoč delavcev
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Na novo se je junija na zavodu prijavilo 7.558 brezposelnih oseb, 4,7 odstotka manj
kot maja a še vedno kar 83 odstotkov več kot junija lani. Med novoprijavljenimi je
bilo 3.554 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 588 iskalcev prve
zaposlitve, 69 brezposelnih zaradi stečajev in 2.201 trajno presežni delavec. Število na
novo prijavljenih presežnih delavcev se je v primerjavi z majem zmanjšalo za 14,9
odstotka, glede na lanski junij pa je bilo višje za 282,8 odstotka. Med njimi so
prevladovali tisti, ki so zaposlitev izgubili v predelovalnih dejavnostih, v drugih
raznovrstnih poslovnih dejavnostih, v trgovini ali v gostinstvu.

Glede na maj se je prijavilo tudi za 9,2 odstotkov manj brezposelnih po izteku
zaposlitev za določen čas, bilo pa jih je za 59,4 odstotka več kot junija lani.
Od 8.596 brezposelnih oseb, ki jih je junija zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo
oziroma samozaposlilo 7.023 oseb, kar je 39,6 odstotka več kot maja. Med tistimi, ki
so se zaposlili, je bilo največ natakarjev, prodajalcev in delavcev za preprosta dela v
predelovalnih dejavnostih.

Kje so se junija odpirala delovna mesta?

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

Delodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev s področja izobraževanja,
zdravstva in socialnega varstva, gradbeništva in predelovalnih dejavnosti, so junija
zavodu sporočili 10.519 prostih delovnih mest. To je za dobrih 44 odstotkov več kot
mesec prej in za 13 odstotkov manj kot junija lani.
Največ (390) prostih delovnih mest je bilo za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev
predšolskih otrok, za čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike v hotelih ipd.
(375), delavce za preprosta dela pri visokih gradnjah (343) in za voznik težkih
tovornjakov in vlačilcev (341) ter natakarje (341).

V prvem polletju za desetino več brezposelnih kot lani
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V povprečju je bilo v prvem polletju brezposelnih 83.937 oseb, kar je 10,2 odstotka
več kot v prvem polletju 2019. Na novo se je letos prijavilo 54.213 brezposelnih (54,2
odstotka več kot v lanskem prvem polletju), odjavilo se je 40.128 brezposelnih (za 6,5

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

odstotka manj), od tega 30.993 zaradi zaposlitve.
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OGLASNO SPOROČILO

Webinar: Učimo se od tistih, ki gradijo najvišje stavbe
na svetu
Čas branja: 2 min

03.07.2020 14:53

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

Prisluhnite pionirjem uvajanja informacijskega modeliranja
zgradb (BIM) z vsega sveta

Foto: MERDEKA 118 | FENDER KATSALIDIS | fkaustralia.com

Med pomembnimi dejavniki za uspeh je konstantno izobraževanje, spremljanje
trendov in njihovo vpeljevanje v delovne procese. Ko se učimo in v svoje
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poslovanje prenašamo dobre prakse, pa je prav, da si za zgled vzamemo
najboljše.
Vsi še predobro poznamo izzive v gradbeništvu, povezane z usklajevanjem
del različnih izvajalcev, natančnim načrtovanjem stroškov,
zagotavljanjem transparentnosti, spoštovanjem začrtanih rokov...
Zato v največjih arhitekturnih birojih in gradbenih podjetjih na svetu projekte
obvladujejo s pomočjo procesa BIM.
Z uporabo BIM (informacijsko modeliranje zgradb) v
gradbeništvu zgradimo digitalnega dvojčka zgradbe že v fazi načrtovanja in se
že takrat srečamo z izzivi, s katerimi bi se sicer soočili šele na gradbišču ali pa še
kasneje, med uporabo same zgradbe. Omogoča nam, da projekt z večjo
verjetnostjo zgradimo v predvidenih finančnih okvirih, roku in zahtevani
kakovosti.

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

Registrirajte se na brezplačni digitalni
dogodek #BUILDINGTOGETHER, ki se bo
zgodil prek spleta 8. in 9. julija 2020.
Povabite tudi svojega inženirja.
Tudi v Sloveniji je BIM vse bolj razširjen. Tisti, ki ga še ne uporabljajo, pa ga
bodo zagotovo začeli kmalu. Tudi zato, ker je njegove prednosti prepopoznala
Evropska Unija in bo njegova uporaba postala obvezna pri javno
(so)financiranih projektih.
Vsem obstoječim in bodočim uporabnikom bodo za kar najboljše uvajanje in
nadgrajevanje njegove uporabe v praksi prišle še kako prav vsebine, ki jih bodo
predstavili pionirji v uvajanju BIM z vsega sveta na dogodku Building
Together, ki se bo tokrat odvil brezplačno prek spleta.
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Dogodek organizira podjete Graphisoft, razvijalec vodilne programske
opreme BIM za arhitekte in gradbenike ARCHICAD. Na njem boste med
drugim slišali:
kako se je s pomočjo BIM načrtovala zgradba Merdeka 118 v Kuala
Lumpurju, ki bo ob koncu izgradnje druga najvišja stavba na
svetu (predava Karl Fender, ustanovitveni partner biroja Fender
Katsalidis Architects),
dragocene strokovne vpoglede od tistih, ki so BIM osvojili že pred
desetletjem, kot so Anthony Laney, Laney LA, Patrick Bird,
Riverstone Structural Concepts, Daniel Goldin, Fender Katsalidis
Architects, in Abelardo Tolentino iz biroja AIDEA,
o popolnoma novih možnostih za boljše sodelovanje arhitektov
in inženirjev s pomočjo integriranega načrtovanja (Integrated Design) za
nosilne konstrukcije,
kako bo z orodjem ARCHICAD v prihodnosti še lažje ustvarjati izjemne
arhitekturne rešitve (predava Huw Roberts, izvršni direktor podjetja

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

Graphisoft).

Rezervirajte si torej 8. in 9. julij, od 14.00 do
17.00, še prej pa poskrbite za spletno
registracijo
na buildingtogether.graphisoft.com.
Učite se od najboljših, na dogodek pa povabite tudi svoje inženirje, saj
popolnoma nov delotok BIM-sodelovanja med arhitekti in inženirji resnično
postavlja na povsem novo raven.
Za več informacij pišite na e-naslov info@pilon.si.
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Na ulicah Kranja se bolj pogosto sliši albanščina
kot slovenščina, tako pa se Kosovci delajo
norca iz Slovenije in zlorabljajo naše socialne
ugodnosti
Nenad Glücks

03. jul. 2020

6:00

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

DELI NA:

Upravna enota Kranj je v lanskem letu državljanom Kosova izdala
ali podaljšala 2036 enotnih dovoljenj za prebivanje in delo. - Foto:
Bobo
Ta teden v tiskani izdaji Reporterja pišemo o velikem povečanju
priseljencev s Kosova v Kranj, ki ga nekateri zaradi tega že imenujejo
Kosovo republika (KR). Zdaj smo od ministrstva za notranje zadeve
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prejeli tudi šokantne podatke, ki potrjujejo izjemne demografske
spremembe v gorenjski prestolnici. In zlorabe, ki spremljajo to
dogajanje.
Menda se na ulicah Kranja bolj pogosto sliši albanščina kot slovenščina. Tudi
veliko bolj pogosto od hrvaščine oziroma srbščine. Upravna enota Kranj je v
lanskem letu državljanom Kosova izdala ali podaljšala 2036 enotnih dovoljenj za
prebivanje in delo. Državljanom Severne Makedonije (tudi v tem primeru gre
večinoma za etnične Albance) pa so izdali oziroma podaljšali 147 dovoljenj za
prebivanje in delo.
Hkrati so na UE Kranj (že skoraj pet let jo vodi načelnik Matjaž Dovžan) lani
izdali oziroma podaljšali 558 dovoljenj za začasno prebivanje družinskim članom
od Kosovcev, ki imajo dovoljenja za stalno ali začasno prebivanje. Pri državljanih
Severne Makedonije je bilo iz naslova združevanja družin izdanih 32 dovoljenj za
začasno prebivanje.

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

Po podatkih MNZ je imelo na dan 25. junij v Sloveniji skupaj 4463 državljanov
Kosova veljavno dovoljenje za prebivanje, ki jim ga je izdala UE Kranj. Od tega
je imelo dovoljenje za stalno prebivanje 1980 Kosovcev, dovoljenje za začasno
prebivanje pa 2483 državljanov Kosova. Na ta dan je imelo na območju UE Kranj
prijavljeno stalno prebivališče 1585 državljanov Kosova, 1744 Kosovcev pa je
imelo na območju UE Kranj prijavljeno začasno prebivališče.
Na isti dan je imelo v Sloveniji skupaj 876 državljanov Severne Makedonije
dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala UE Kranj. Od tega je imelo na območju
Kranja prijavljeno stalno prebivališče 543 državljanov Severne Makedonije, 263
teh državljanov pa je imelo prijavljeno začasno prebivališče.
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Na ministrstvu so dodali, da ni nujno, da vsi državljani Kosova in Severne
Makedonije z veljavnim dovoljenjem za prebivanje, ki ga je izdala UE Kranj, tudi
prebivajo na tem območju. Lahko so tudi drugje po državi. Ali pa na območju
Kranja prebivajo državljani omenjenih držav, ki so jim izdale dovoljenja druge
upravne enote.

Po podatkih MNZ je imelo na dan 25. junij v Sloveniji skupaj 4463
državljanov Kosova veljavno dovoljenje za prebivanje, ki jim ga je
izdala UE Kranj. Od tega je imelo dovoljenje za stalno prebivanje
1980 Kosovcev, dovoljenje za začasno prebivanje pa 2483
državljanov Kosova.
Ker smo izvedeli, da naj bi se v zvezi s socialnimi upravičenji Kosovcev dogajale
številne zlorabe, smo vprašali tudi glede tega. S policije so pojasnili, da že dlje
časa ugotavljajo sume teh zlorab, pri čemer so obvestili več pristojnih organov in
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

vladno delovno skupino. Državljani Kosova morajo ob podaji vloge za združitev
družine na upravni enoti dokazati, da imajo dovolj finančnih sredstev za njeno
vzdrževanje. Pri tem policija ugotavlja, da predložijo plačilne liste, ki ne
izkazujejo dejanskega stanja. Na plačilni listi je na primer plača za delavca v
gradbeništvu- zidarja 1.600 evrov, vendar mora vsaj polovico zneska po prejemu
nakazila delavec vrniti delodajalcu.
Pisali smo že, da imajo glavno besedo v kosovski skupnosti v Kranju ti. bosi, ki
so tudi lastniki gradbenih firm. Oni odločajo o vsem. Na policiji so še dodali, da
po pridobitvi dovoljenja za združitev družine delodajalec naprej prikazuje
dejansko plačo delavca, ki v resnici ne zadošča za vzdrževanje družine v
Sloveniji.
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Po vstopu družine v Slovenijo tako na center za socialno delo vložijo vloge za
otroški dodatek, socialno pomoč, pomoč za brezposelne družinske člane… V
nekaterih primerih je bilo celo ugotovljeno, da so dobili izplačane otroške
dodatke, čeprav so se otroci v resnici šolali v matični državi (torej na Kosovu), in
jih razen med šolskimi počitnicami sploh ni bilo v Sloveniji.
Na MNZ je v pripravi zakonodaja, ki naj bi opisane zlorabe vsaj omejila, če že ne
onemogočila. Izredno velik problem pri teh tujcih je neznanje slovenskega
jezika. Sploh pri ženah, ki pogosto niti po več letih prebivanja pri nas ne znajo
niti enega stavka v slovenskem jeziku, saj niso zaposlene, živijo pa v povsem
zaprtih kosovskih skupnostih. Ne le neznanje, pač pa je pri večini prisotna
popolna nepripravljenost na učenje. Kljub brezplačnim tečajem, ki jih
velikodušno nudi Slovenija.
V predlogu sprememb zakona o tujcih se po obrazložitvi MNZ na novo uvaja
pogoj znanja slovenskega jezika na vstopni ravni A1 za podaljšanje dovoljenja
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za začasno prebivanje iz razloga združevanja družine in pogoj znanja
slovenščine na osnovni ravni A2 za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje na
podlagi petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja v Sloveniji.
S tem naša država sledi praksi nekaterih drugih držav EU, ki zahtevajo znanje
njihovega jezika za izdajo dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje. Na novo
se uvaja tudi pogoj dvoletnega zakonitega prebivanja tujca na ozemlju Slovenije
za pridobitev pravice do združitve družine. Trenutno je dovolj že enoletno
legalno prebivanja plus dovoljenje za še eno leto naprej.
Ali je na kateri od upravnih enot po Sloveniji kdo od uslužbencev, vključno z
načelniki, v (pred)kazenskem postopku zaradi suma zlorab pri izdaji dovoljenj?
Policija teh podatkov posebej ne beleži. Kdo sploh opravlja nadzor nad tem, ali
Kosovci, ki dobijo dovoljenja za prebivanje in delo v Sloveniji, dejansko živijo in
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delajo v Sloveniji. Izvedeli smo namreč, da je za del kosovskih staršev Slovenija
zgolj odskočna deska za odhod naprej po (bogatejši) Evropi, tu pa recimo
pustijo otroke na brezplačnem šolanju, prehranjevanju (v šolah in vrtcih) ter
brezplačni zdravstveni oskrbi.
Na MNZ pravijo, da »postopek preverjanja resničnosti prijave prebivališča
oziroma postopek ugotavljanja prebivališča vodi upravna enota. Če upravna
enota ugotovi, da tujec z veljavnim dovoljenjem za prebivanje dejansko ne
prebiva na ozemlju Slovenije, je to razlog za razveljavitev dovoljenja za
prebivanje«.
In kaj so nam na to isto vprašanje glede nadzora odgovorili na ministrstvu za
javno upravo? »Za to vprašanje vam bo pojasnilo predvidoma lahko dalo MNZ.
Nadzora upravne enote ne izvajajo«.
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Se še sprašujete, kako je možno, da se Kosovci delajo norca iz nas?
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Delavci migranti so med pandemijo v prvih bojnih
vrstah
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Jana Krebelj

7. Val

03. 07. 2020, 06.00

Kriza covida-19 je pokazala, kako pomembni so delavci migranti, tudi prosilci za azil in begunci, za normalno
delovanje naših skupnosti. Delavci, ki pogosto opravljajo najbolj umazana in najtežja dela v slabo plačanih
sektorjih, so med pandemijo v prvih bojnih linijah. Tudi zaradi tega bi bil čas, da Evropa prizna njihov
prispevek in zagotovi spoštovanje njihovih pravic.
Mednarodna mreža Caritas, pod okriljem katere deluje tudi Slovenska karitas, je ob soočenju s pandemijo covida-19
osvetlila pomen delavcev migrantov pri spopadanju evropskih družb s krizo.

Prvi pri izpostavljanju okužbi in prvi, ko pride do odpuščanj
Migranti in begunci imajo že dolgo pomembno vlogo pri ohranjanju evropskih gospodarstev. V sektorjih, kot so
logistika, kmetijstvo, zdravstvo, gradbeništvo, izobraževanje in znanost, je 13 odstotkov vseh delavcev tujcev.
Delavci migranti so močno zastopani pri čiščenju (25 odstotkov vse delovne sile v tej dejavnosti), rudarstvu in
gradbeništvu (17 odstotkov), osebni negi (14 odstotkov), upravljanju strojev (13 odstotkov) in predelavi hrane
(enajst odstotkov).
“Po svetu so posledice covida-19 še hujše. Največja posledica bo zagotovo lakota. V
številnih prizadetih državah ljudje živijo iz dneva v dan, opravljajo mala priložnostna dela,
prodajajo kaj malega na ulici ... Raje tvegajo okužbo in gredo delat na ulico, kot da bi bili
lačni.”
Jana Lampe, vodja mednarodne pomoči na Slovenski karitas
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Med pandemijo covida-19 se je odvisnost Evrope od migrantskega dela le še povečala: v povprečju je eden od
petih delavcev, ki predelujejo hrano v Evropski uniji, migrant, so statistike strnili v mreži Caritas. Na Švedskem, v
Nemčiji in Belgiji je migrant vsak peti delavec, ki dela z odpadki, v Avstriji pa ima migrantsko poreklo vsaka tretja
oseba, ki dela v sektorju zdravstvene nege in babištva.
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Migranti so na trgu dela praviloma bolj ranljivi, delajo v negotovih razmerah, imajo nižje plače in so bolj
izpostavljeni tveganju brezposelnosti, opozarjajo v humanitarni organizaciji. V kmetijskem sektorju v Italiji in Španiji
je velika težava zaposlovanje na črno, ti delavci pa so pogosto žrtve izkoriščanja in so brez socialnih pravic. Covid-19
je samo še poslabšal to žalostno stanje, opozarjajo. Ker je verjetnost, da migranti delajo v negotovih razmerah večja,
so jih bolj prizadeli tudi ukrepi zaprtja številnih dejavnosti za zajezitev širjenja virusa. To naj bi dokazovala tudi
denarna nakazila, ki jih delavci migranti pošiljajo domov svojim družinam. Po podatkih Caritas naj bi se ta nakazila
zaradi pandemije covida-19 zmanjšala za 23 odstotkov.

V letošnji akciji Kaj je dom? bo v ospredju ozaveščanje, kako pomemben je prispevek delavcev migrantov k blaginji razvitih držav. V času
pandemije covida-19 se je odvisnost Evrope od migrantskega dela še poglobila. (foto: Slovenska karitas)

Vsaka kriza spodbudi solidarnost
Delež delavcev migrantov je v Sloveniji 13-odstoten. Tudi pri nas so ti delavci zelo zastopani v komunalnih
dejavnostih, gradbeništvu, preskrbi s hrano, zdravstveni negi, našteva Jana Lampe, vodja mednarodne pomoči na
Slovenski karitas. “Poleg tega, da so bili v prvih bojnih linijah, so njihove družine gotovo bolj čutile to krizo.
Prikrajšane so bile tudi pri izobraževanju. Te družine velikokrat živijo v slabših pogojih, imele so manj tehničnih
možnosti in računalnikov, pa tudi starši so otrokom težje pomagali pri učenju,” opozarja.
Posebnih akcij nudenja pomoči delavcem migrantom in njihovim družinam niso imeli, so pa tistim, ki s svojimi
prihodki ne zmorejo preživeti, pomagali v okviru siceršnje vseslovenske akcije Pomagajmo preživeti in živeti.
Letošnjo akcijo zbiranja denarja za pomoč ljudem v stiski so začeli sredi najhujše krize in negotovosti, v času okoli
velike noči. “Akcija je bila zelo bogata. Ljudje so bili kljub krizi še bolj solidarni,” ugotavlja Lampetova. “Ob vsaki krizi
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vidimo, da je solidarnost še večja. Ne le v materialnem smislu, tudi pripravljenost prostovoljcev je še večja. Javilo se
je 390 mladih prostovoljcev, da so v času epidemije razdeljevali pomoč na lokalni ravni, namesto naših stalnih
sodelavk, ki so večinoma starejše in v rizičnih skupinah. Vsaka kriza spodbudi solidarnost,” se je ozrla še na to, svetlo
plat covida-19.
Uspešna je bila tudi akcija zbiranja pomoči za ljudi po svetu. “Po svetu so posledice covida-19 še hujše. Največja
posledica bo zagotovo lakota. V številnih prizadetih državah ljudje živijo iz dneva v dan, opravljajo mala
priložnostna dela, prodajajo kaj malega na ulici ... Raje tvegajo okužbo in gredo delat na ulico, kot da bi bili lačni,” je
povzela razmere, s katerimi je dobro seznanjena tudi zaradi stikov z misijonarji in slovenskimi izseljenci.

Pohod solidarnosti z begunci
Lampetova ne zamudi priložnosti za opozarjanje na stiske, ki jih doživljajo najrevnejši. V času pandemije, ko številni
nimajo niti strehe nad glavo, kamor bi se lahko umaknili pred okužbo in počakali, da najhujše mine, je osveščanje
javnosti še toliko pomembnejše.
V ta negotovi čas je padel letošnji svetovni dan beguncev, ki ga obeležujemo 20. junija. Slovenska karitas ga je na
pobudo Lampetove obeležila s pohodi solidarnosti z begunci. “Vsak dan svoj dom zaradi vojn, preganjanja,
podnebnih sprememb in skrajne revščine zapusti povprečno 37.000 ljudi. Večinoma iz držav Azije in Afrike, vse več
tudi iz držav Latinske Amerike. Ob tem se največ migracij dogaja znotraj afriškega kontinenta, kar ustvarja pritisk na
že tako revne države,” pojasnjuje. S pohodi solidarnosti so želeli pokazati na pogum ljudi, ki se pogosto na pot
odpravijo peš. “Zato smo jim želeli s simbolno prehojenimi kilometri izraziti podporo in solidarnost na tej poti.”
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Organiziranih pohodov okoli Blejskega jezera in na Rožnik v Ljubljani ter pohodov solidarnosti v lastni organizaciji
se je skupaj udeležilo 510 ljudi iz različnih krajev po vsej Sloveniji. Skupaj so prehodili 7096 kilometrov in tako
presegli zastavljeni cilj, ki je bil simbolnih 2810 kilometrov, kolikor predstavlja razdalja med Damaskom v Siriji in
Ljubljano.
Karitas slovensko javnost osvešča o prisotnosti beguncev in migrantov med nami ter o njihovem pomenu in
prispevku v skupnosti tudi v okviru projekta MIND - Migracije.Povezanost.Razvoj., ki ga sofinancirata Evropska unija
in ministrstvo za zunanje zadeve. V okviru projekta že tri leta v enajstih evropskih državah poteka tudi akcija Kaj je
dom? #whatishome. Letos se bo akcija osredotočila prav na temo, ki jo je pandemija covida-19 še posebej razgalila.
Govorila bo o tem, kako priseljenci s svojim delom, znanjem, izkušnjami in kulturo prispevajo k razvoju države, v
katero so se preselili, in za kaj vse bi bili prikrajšani, če ne bi bilo migrantov.
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Istrske občine želijo dejavno sodelovati pri
pripravi pomorskega prostorskega načrta
STA

Istra

03. 07. 2020, 14.56
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Slovenija mora do prihodnjega leta v Bruselj poslati pomorski prostorski načrt. Predstavniki
okoljskega ministrstva so ga danes predstavili predstavnikom vseh istrskih občin, ki želijo biti
partnerice v postopku sprejema načrta. Načrt bi se moral po mnenju občin dotakniti tudi vprašanj
poplavne varnosti in oskrbe s pitno vodo.

Istrske občine v okviru pomorskega načrta pričakujejo tudi sprejem ukrepov v zvezi z vprašanji poplavne varnosti. Foto:
Zlatica Kasal

IZOLA > Evropska direktiva državam članicam nalaga, da morajo do marca 2021 sprejeti in na Evropsko
komisijo dostaviti nacionalne pomorske načrte. Okoljsko ministrstvo je deležnikom predstavilo prvo
različico načrta, zdaj pa poteka razprava in se zbirajo pobude, predlogi in mnenja. Vzporedno bo v
pripravi tudi okoljsko poročilo, je v izjavi za medije po današnjem posvetu o pripravi Pomorskega
prostorskega načrta Slovenije pojasnil v.d. generalnega direktorja direktorata za prostor, graditev in
stanovanja na ministrstvu za okolje in prostor Georgi Bangiev.
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Izolski župan Danilo Markočič je poudaril pomen današnjega dogodka za istrske občine. "Verjamemo,
da bodo lokalni interesi s tem, ko 'lokalci' prevzemamo na nek način pobudo, bistveno laže in hitreje
uresničeni tudi pri drugih odločevalcih," je dodal.
Kot je navedel vodja izolskega občinskega urada za prostor in nepremičnine Marko Starman, so danes
posebej izpostavili delovanje slovenskega sveta za Jadransko morje, ki ga je koordinacija istrskih
županov imenovala že lani in sodeluje pri vseh dejavnostih, vezanih na morje in morsko obalo. Med
drugim so po njegovih besedah podali svoje pripombe na strategijo prostorskega razvoja, pri čemer
pričakujejo, da bo obalno območje zaradi podnebnih sprememb, težav z vodo in povezanih pritiskov na
obalo in morje deležno posebne obravnave.
Glede samega pomorskega načrta pa želijo biti v obalnih občinah partnerji pri oblikovanju rešitev za
prihodnost. V okviru pomorskega načrta pričakujejo tudi sprejem ukrepov v zvezi z vprašanji poplavne
varnosti in oskrbe s pitno vodo. Ti ukrepi bodo namreč najverjetneje predmet financiranja v okviru t.i.
zelenega dogovora, "zato mislimo, da ne gre zamuditi te priložnosti", je dodal Starman.
Dotaknil se je tudi pomanjkljivosti pri trenutnem urejanju prostora. Kot je dejal, v Sloveniji za razliko od
na primer Hrvatov in Špancev še nimamo ukrepov, povezanih z dvigovanjem gladine morja: "Skrajni čas
je, da se k temu pristopi in da temu prilagodimo naše prostorske načrte."
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Bangiev je sodelovanje istrskih občin pozdravil, saj bodo z izpostavljanjem skupnih težav lahko te
reševali v dobrobit tako prebivalstva regije kot tudi države. Glede konkretnih rešitev pa je pojasnil, da so
trenutno šele v fazi načrtovanja in da se bodo konkretne rešitve verjetno izkristalizirale do konca leta.
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Rekonstrukcija

stolpa.

stražnega

Vizualizacija

študenti

FGPA.

smer

arhitektura

Nejc

Gonza,

Aneja

Korpič.

Aleksandra

Lah

Ko študent na Koroško gre

V bližini Prežihovim bodo rekonstruirali stražni stolp za obrambo pred

Turške šance

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

...
Turki

Zapuščene Turške šance med Ko-

dolinskih pregrad

tljami in Ravnami na Koroškem,

v Fali v Dravski dolini, na prelazu

stolpi, pa med pet krat pet oziro-

najbolj ohranjeni protiturški

Jezersko, na Ljubelju in v Železni
Kapli.

le dvojna

obrambni sistem pri nas, čakajo boljši časi. Študenti gradbeništva, arhitekture,

inženirstva

gospodarskega

in arheologije

in

prve

študija, združeni

druge stopnje

v študentskem inovativnem

pro-

poseljena

akronimom

leta

Šance za zanamce,

stavitev
Mateja

možnosti

za vzpo-

arheološkega parka.
Kotnik

V njem bi na sodoben

način pred-

stavili arheološko dediščino, ki

oceni arheologinje Saše Djura
Jelenko iz Koroškega pokrajinske-

po

ga muzeja ni v

dobrem stanju.

»Ob

cerkvi sv. Mohorja in Fortunata, ki
je obdana s protiturškim obrambnim jarkom, je celo smetišče,«
pove

Saša Djura

Jelenko.

Okoli štiri kilometre

dolg

dolinski protiturški obrambni
sistem se začne na Preškem vrhu

pri kmetiji Dvornik in poteka
po

grebenu Preškega vrha proti

Ravnam

na Koroškem.

Šanc je

devet, čeprav je v literaturi govora
o desetih. Študenti poročajo,
so prva,

da

druga, sedma in osma

šanca

zaradi

skoraj

povsem uničene, tretja,

človekovih

četrta,

peta in deveta pa so dobro

posegov

ohranjene, a poraščene z vegetacijo. Za obrambo Koroške je bilo

prostora, kjer naj bi stali stražni
ma šest krat šest metri. Izjema je
šanca številka šest, ki je

bila večja.

Kot najverjetnejša

zdi oblika

lesenega

bližini Prežihovine, ta

1979 spominski

telja Lovra Kuharja

je od

muzej pisa-

-

Prežihovega

se

čardaka, kot

hrvaških

ga poznamo s številnih

Turške šance številka
tri na Preškem vrhu, ki je v nepoNa lokaciji

sredni

proučevali

in sicer

Šanca številka tri ni bila

jektu za družbeno korist (ŠIPK) z
so

še več;

najdišč,« so v zaključnem poročilu
zapisali

študenti.

informativne table

Najprej

»Projekt nas je navdušil. Poskušali

Voranca, so opravili tudi arheolo-

bomo najti evropska

ška izkopavanja. »Najstarejša

njegovo realizacijo,« je napovedal

edina najdba

in

je bil poznosrednje-

veški lončeni strešnik,«

pravi Saša

Djura Jelenko.
pregledali

z detektorjem kovin. Našli

lovski naboj iz časa

Rožen.

Štu-

denti so naredili načrt rekonstruk-

teriala in finančnim izračunom.

še

so le

Pod izračun statike

po

študent

vojni, jugoslovanski novec za pet
par, železno

ravenski župan Tomaž

cije s popisom potrebnega ma-

Turško šanco so

bakren

sredstva za

matico od traktorja in

stopnji

se je podpisal

gradbeništva na drugi
Vid Markota, ki zatrjuje,

stražnega

stolpa

da

ne bosta podprla

nekaj zamaškov od steklenic. To

ne veter ne sneg, celo potres mu

je najverjetneje dokaz, da Turška

naj ne bi prišel do živega. »Sprejel

šanca številka tri ni bila

poseljena,

bi lahko

od 40

do 50 obiskoval-

a njena lokacija je izjemno zani-

cev,« zatrjuje Vid Markota.

miva zaradi bližine Prežihovine in
morebitne rekonstrukcije stražne-

stvom Marka

Študenti

arhitekture pod vod-

Jaušovca pa so se
z notranjostjo stražarske
»Arhitekti so običajno v vlo-

ga stolpa,

mosta in palisad za obi-

ukvarjali

skovalce.

Arheološka izkopavanja

sobe.

želijo nadaljevati na Turški šanci

gi, ko naročniku navajajo ideje, ta

številka šest,

pa jih sprejme

dodatne

bi bilo potrebno

raziskave

pa

opraviti tudi na

ali ne. V tem prime-

ru je bila situacija ravno obratna,«

lokaciji novo odkrite manjše šance

je povedal vodja projekta Rok

v bližini šance številka dve.

Kamnik

»Večina šanc

30

in

40 metri,

ima premer med

s fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in

velikost osrednjega

arhitekturo v Mariboru.
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Ravenski župan Tomaž Rožen
je napovedal, da bo občina Turške

šance najprej opremila z informativnimi tablami.

bodo

Opremljene bodo

na linku katerih

s OR kodami,

vizualno predstavljene infor-

macije iz študentske raziskave.

Dopolnjene bodo s predstavitvijo
razširjene realnosti (AR) rekonstrukcije stražarskega stolpa.
Pod Šance

za zanamce se je

podpisalo enajst študentov z mariborske in ljubljanske univerze,
trije pedagoški
strokovni

mentorji in

sodelavki

dve

iz lokalnega

okolja. Za nalogo so potrebovali
štiri

mesece.

V tem času so skupaj

opravili 1800 ur dela. Za projekt
se potegovali na javnem razpisu
evropskega socialnega sklada
so

prek ministrstva za izobraževa-

nje, znanost in šport in izvajalca
Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega

in preživninskega

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

sklada.

Arheološka

Rekonstrukcija

notranjosti

izkopavanja

turške šance. Vizualizacija

na šanci številka tri Foto

študenti

FGPA,

smer arhitektura

Saša

Djura

Jelenko

Nejc Gonza, Aleksandra

Korpič, Aneja Lah
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Junija manj brezposelnih,
a skrbi ostajajo
Število registriranih brezposelnih seje zmanjšalo

Zaposlovanje
za

-

1038 na 89.377

-

Ljubljana
večevanja

treh

Po

mesecih

po-

števila brezposel-

nih se je junija položaj na trgu
dela v Sloveniji nekoliko umi-

Več podjetij napoveduje odpuščanja
Naraščanje brezposelnosti se je junija umirilo
zaposlitve

iskalci

ob koncu

meseca

ril, število registriranih brezpopa seje

selnih
šalo za

90.415

maja zmanj-

od

90.000

1038 na 89.377. Glavna

vzroka za to sta preklic epidemije in delovanje začasnih interventnih ukrepov, ki blažijo stiske

88.648

/
/

85.000

v podjetjih. Pri

tem se je povepovpraševanje po no-

čalo tudi

™

.0.000

vih delavcih, delodajalci so junija
sporočili 10.519 prostih delovnih
mest, ugotavljajo

zavodu

na

m

75.000

za

rm

89.577

Y
77.855

77.484

zaposlovanje.
70.000
Miha

m

Jenko

Podatek o brezposelnih je »v sklain je rezultat
du s pričakovanji
zaposlovanja v storitvenih dejav-

DELO

•

•

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

Bojan

Ivanc

lahko

tega
podlagi
podatka
sklepamo za naprej? Podalj-

šanje

čakanja

Kaj

na

na delo še

v

julij

in

tudi v prihodnje mesece bo ohranilo najmanj od tri
do štiri tisoč delovnih mest, tako
v
transportu kot v predelovalnih
potencialno

dejavnostih,

je

prepričan

Uspešnost

ukrepa
visna od tega, kdaj

povpraševanje
torjih, ključnih
Predvsem

Ivanc.

najbolj odse bo povečalo

ho

nekaterih

v

za

transport

in

predelo-

valne dejavnosti so močno odvisni
od tujega povpraševanja.
Zaradi
uvedbe

nekaterih

spodbudo
za
povpraševanje

ukrepov

domačega
(znižanje

spodbudne sheme
na nakup novih vozil) je
pričakovati tudi izboljDDV,

v

šanje dinamike
sektorjih.

za

sicer

za trg dela
prihodnje
mesece
mešani, vse ma-

kroekonomske
napovedi
pa

za letos zaradi
zaostrovanja
krize
devajo

predvipove-

Več

podjetij

ronavirusa
strukturo

ukrepi.

rana

za

napoveduje

•

pri

jun

nas do zdaj še

ni

da je kriza zaradi kozarezala v trg dela in

podjetij, ki so bila primo-

prilagoditi poslovne
uspešno
premagovanje

modele

krize,

zato

zaposlujejo bolj preudarno in
prilagojeno
novim
okoliščinam.
najpomembnejše
Med
panoge v
Sloveniji spada avtomobilska indu-

Večjega vala odpuščanj
bilo.

strija, ki

je doživela učinek

domin

zaradi epidemije in ostaja med najbolj
prizadetimi panogami,
tako
brezposelnih.

števila

Čanje

Med

lokalno, kot globalno.

podjetji, ki so do zdaj napovedala
Revoz,
odpuščanja,
so Gorenje,

Po drugi strani pa imamo veliko
delodajalcev, ki tudi v negotovih

Boxmark, Steklarna Hrastnik,

časih

Rogaška,

klarna

Fraport,

Ste-

Hoedl-

potrebujejo nov kader in
pripravljajo na zaposlovanje, ko

mayer Logistika,

bodo

Farmtech,

V

Večjega
ni

bilo,

lahko

Akrapovič, MLM,
Carthago in podobno.

vala odpuščanj pri nas
tudi zato, ker podjetja

koristijo

interventna

še
še

ukre-

subvencioniranja
skrajšanega
delovnega časa in čakanja na delo.

ta

za

katere

poklice

mesta

se

ta

delodajalci?
poklici so

oziroma dezanimajo

čas

»Najbolj
vedno

še

strok,

tehničnih

iskani
inženirji
deficitar-

poklici
so električarji,
varilci, profili gradbenih

ni

strok, prodajniki
komercialisti,

oziroma

finančniki,
ter

zdrav-

niki in medicinsko osebje,«
nam je pojasnila Nina Mihoci iz podjetja Adec-

co

■M

H.

R.

strani

Po

drugi

v Adeccu

Bojan Ivanc z
o brezposelnih

nekoliko
razmere
epidemije in po njej

se

je

za zaposlovanje,
v Adeccu
iz tedna v teden zaznavajo »pomest,
večanje
prostih
delovnih
zato lahko samo upamo, da se bo

Poklici, po katerih
je povpraševanje
lovna

času

zavoda

pa

In

se
se
umirile.

povečal obseg iskalcev zaposlitve,
kar je razvidno
tudi iz podatkov

pa

IT-strokovnjaki

Napovedi
so

teh

Na zaposlenost ugodno
vplivali konec epidemije

sek-

zaposlovanje.

maj

Zdpos.ovdnje

u

odpuščanja zaposlenih.

Je tudi sezonsko pogojeno, saj se
povečuje število novih delovnih
mest v gradbeništvu,
delno v stopovezanih
s turizmom,«
glavni ekonomist
GZS

RS

in interventni

samo po sebi, ker delodajalci niso
obvezani, da to število dosledno
sporočajo zavodu za zaposlovanje.

poudarja

Zdvod

apr.

mar.

ugotavljajo,

nostih (turizem raste, transport še
ne dosega predkrizne dinamike)
in padca zaposlovanja v predelovalnih dejavnosti.
Povečanje prostega števila mesi ne pove veliko

ritvah,

Vir:

m

(

feb.

jan,

trend

v

prihodnjih

tednih

in

mesecih nadaljeval. Zaradi razmer
trudimo iskati rešitve, ki prinase
šajo

zadovoljstvo

na obeh straneh
za kandidate kot za kliente.
Prilagajamo se novi normalnosti
tako

-

in poudarjamo predvsem varno vrnitev na delo,« pravi Nina Mihoci.
Po

podatkih nedavne

iskave
okolju

globalne raz-

Adecca lahko v delovnem
postepidemičnem svetu
v

pričakujemo
sprememb.
veliko
Podjetja in delavci zahtevajo večjo

fleksibilnost, postavljajo
nja
pa

o urnih pogodbah,
stopa tudi nov, bolj

se vprašaospredje
empatičen
v

profil vodij.

GZS

ocenjuje, da je podatek
s pričakovanji.

skladen
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I

Junija je

bilo

manj

registriranih

.

I

]

&

brezposelnih,

a

vse več podjetij

napoveduje

odpuščanja. Foto

Blaž

Samec
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Prvič po treh mesecih manj
brezposelnih, v Murski Soboti
najmanjši porast glede na lani

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

Rok Šavel 3. Julij 2020 14:22 v Politika in gospodarstvo

*Fotografija je simbolična

Zavod RS za zaposlovanje poroča o nekoliko spodbudnejših razmerah na trgu
dela ob koncu junija.
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Kot izhaja iz sporočila Zavoda, so preklic epidemije in učinki interventnih zakonov ugodno vplivali na
gibanje zaposlovanja in brezposelnosti. Tako se je povečalo število prostih delovnih mest, hkrati se je
umirilo odpuščanje, s tem pa prijavljanje novih brezposelnih oseb na Zavodu.
Po treh mesecih rasti se je tako brezposelnost junija zmanjšala, a kljub temu ostaja prevej večja kot lani.
Konec junija Zavod tako beleži 89.377 registriranih oseb, kar je 1,1 odstotka manj kot maja in za 26,3
odstotka večglede na lanski junij.

V povprečju je bilo v prvem polletju brezposelnih 83.937 oseb, 10,2 odstotka več kot v prvem
polletju 2019, na novo se je letos prijavilo 54.213 brezposelnih, 54,2 odstotka več kot v lanskem
prvem polletju, odjavilo se je 40.128 brezposelnih, za 6,5 odstotka manj, od tega 30.993 zaradi
zaposlitve, 5,7 odstotka manj.

13

Z dopusta v karanteno, a bo služba še čakala? Delodajalci soočeni s težko
dilemo

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

Preverite, kako so poslovala pomurska podjetja v lanskem letu
4

6

Študentsko delo v Pomurju: Preverite, po katerih delih najbolj povprašujejo
in kakšno je plačilo
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Vir: ZRSZ

Zaposlovali so se natakarji, prodajalci in delavci za preprosta dela
Med novoprijavljenimi je bilo 3.554 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 588 iskalcev prve
zaposlitve, 69 brezposelnih zaradi stečajev in 2.201 trajno presežnih delavcev. Število na novo

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

prijavljenih presežnih delavcev se je v primerjavi z majem zmanjšalo za 14,9 odstotka, glede na lanski junij
pa je bilo višje za 282,8 odstotka. Med njimi so prevladovali tisti, ki so zaposlitev izgubili v predelovalnih
dejavnostih, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, v trgovini ali v gostinstvu, sporoča Zavod.

Od 8.596 brezposelnih oseb, ki jih je junija Zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma
samozaposlilo 7.023 oseb, kar je 39,6 odstotka več kot maja in 85,7 odstotka več kot junija 2019.
Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ natakarjev, prodajalcev in delavcev za preprosta dela
v predelovalnih dejavnostih.

V prvem polletju letošnjega leta se je na Zavodu na novo prijavilo 54.213 brezposelnih oseb, kar je 54,2
odstotka več kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas
(26.790). Prijavilo se je še 3.153 iskalcev prve zaposlitve ter 16.066 trajno presežnih delavcev in stečajnikov.
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Iz evidence se je odjavilo skupaj 40.128 brezposelnih oseb, od teh 30.993 zaradi zaposlitve, kar je 5,7
odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2019.

Vir: ZRSZ

Drugo največje zmanjšanje na območju Murske Sobote
Junija 2020 se je brezposelnost v primerjavi s predhodnim mesecem povečala v območnih službah Zavoda:
Novo mesto (+4,3 odstotka), Trbovlje (+2,0 odstotka), Sevnica (+1,9 odstotka), Nova Gorica (+1,1 odstotka)

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

in Ljubljana (+0,3, odstotka). V ostalih OS se je glede na maj zmanjšala, najbolj v OS Koper (-5,2 odstotka),
sledijo OS Murska Sobota (-4,9 odstotka), OS Maribor (-4,2 odstotka), OS Ptuj (- 3,5 odstotka), Kranj
(-1,2 odstotka), OS Celje (-0,3 odstotka) in OS Velenje (-0,1 odstotka).

Vse območne službe Zavoda so imele junija večjo brezposelnost kot pred letom. Večje medletno
povečanje kot na ravni države so beležile OS Kranj (+50,5 odstotka), OS Koper (+42,8 odstotka),
OS Ptuj (+39,7 odstotka), OS Velenje (+32,8 odstotka), OS Nova Gorica (+31,7 odstotka), OS
Novo mesto (+29,6 odstotka) in OS Sevnica (+26,5 odstotka). Najmanjši porast sta imeli OS
Murska Sobota (+12,6 odstotka) in OS Ljubljana (+19,7 odstotka).

Na katerih področjih je največ prostih delovnih mest?
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Delodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev s področja izobraževanja, zdravstva in socialnega
varstva, gradbeništva in predelovalnih dejavnosti, so junija Zavodu sporočili 10.519 prostih delovnih
mest, 44,5 odstotka več kot maja in 13,0 odstotka manj kot junija 2019. Največ za naslednje poklicne
skupine:

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

Vir: ZRSZ

Največja brezposelnost še zmeraj v Pomurju
Stopnja registrirane brezposelnosti, ki jo izračunavajo na Zavodu, je bila aprila 2020 9,1 odstotna, kar je za
1,1 odstotne točke več kot marca 2020 in za 1,5 odstotne točke višja kot aprila leta 2019. Stopnja
registrirane brezposelnosti moških je bila 8,3 odstotna in žensk 10,0 odstotna. Najvišjo stopnjo je imela
območna služba Murska Sobota (13,8 odstotka), najnižjo pa OS Nova Gorica (6,4 odstotka), so še
sporočili z Zavoda.

39

04.07.2020

Večer

Sobota

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 12

1/2

Površina: 640 cm2
PLANINSKE POSTOJANKE

Na Okrešlju

začasna koča
Za gradnjo nove koče, stara je do tal pogorela
7. novembra lani, imajo v PD Celje Matica zbrano

aktivno vključila v

-lih

-

že približno polovico denarja

Celje

dveh planinskih koč so

lotili izdelave projektne dokumen-

v dobrih dveh letih ostali

tacije in pridobivanja gradbene-

v Planinskem društvu (PD)

ga

dovoljenja za novi dom. Ob tem

smo na travniku pod kočo

postavi-

ke, ki je namesto vode dala kuhat pe-

li klopi in mize iz starih palet, da si
lahko obiskovalci odpočijejo in na-

trolej, do tal pogorel Kocbekov dom

berejo novih moči," pojasnjuje prvi

začetku novembra

mož celjskega planinskega društva

zaradi napake na električkoncu

in doda, da bo nova koča stala na
istem mestu, kot je stara, in bo pri-

sezone ogenj povsem uničil še prilju-

bližno enake velikosti. Od stare koče

bljeni Frischaufov dom na Okrešlju

bo ostala klet.

zaradi neprevidnosti obiskoval-

2017

na Korošici.

lani

pa je

V

ni napeljavi le nekaj dni

po

Projektno dokumentacijo pripra-

v Logarski dolini. Kdaj točno je za-

tudi letos teče zbiranje

2019

na člana z

izjemo nekaterih kate-

gorij. "Ocenjujemo, da se bo skupaj
v skladu na-

z drugimi prispevki

bralo okoli

100.000

bo prvenstveno

evrov.

namenjen

Denar
sanaciji

Frischaufovega doma na Okrešlju,

ki

ga

bodo začeli obnavljati

najprej.

Zbrana sredstva bomo na osnovi posebnega dogovora namenili PD Celje
-

Matica za finančno pokritje stro-

škov dokumentacije, izvedbe različnih del . . Aktivno smo sodelovali
pri pripravi idejne zasnove obnove

in njenem sprejetju

na upravnem

gorelo, ni bilo nikoli ugotovljeno. Da

vlja projektno podjetje Kultivator iz

katastrofa, so izvedeli

Celja, arhitekt je Rok Bordon. "Gra-

odboru društva.

dnja se bo pričela takoj, ko dobimo

posebna delovna skupina, ki aktiv-

gradbeno dovoljenje. Računamo,

no spremlja vse aktivnosti PD Celje

se

je zgodila

v društvu šele, ko so po družbenih

omrežjih 7. novembra začele krožiti fotografije naključnih planincev,

ki

so poslikali ostanke do tal pogo-

relega doma.

da bo to še

v juliju. Če

bo šlo vse

po

načrtih in če nam bo naklonje-

no

vreme, bo koča letos pod streho.

odvisno predvsem od finančnih
Obnova Okrešlja pred Korošico

sredstev,"

pravi Povše.

Doda, da bo

imela nova koča nekaj ležišč
V PD Celje

-

Matica, ki ga vodi Brane

Povše, niso obupali, čeprav so od
doma na Okrešlju z 80 ležišči, ki so
ga

v celoti obnovili pred začetkom

bo

manj,

pa sodobnejša, kuhinja in pomo-

žni prostori

bodo

Veliko dela so pri sanaciji že
doslej opravili prostovoljci in na

tudi

lanske sezone, ostali le stene in dolgovi. Dom na spodnjem robu lede-

njihovo pomoč

niške krnice nad Logarsko dolino

teriala, ko se bo začela gradnja.

je lani poleti obiskalo 25 tisoč pla-

jalca sicer še niso izbrali. V društvu

nincev. Bil je priljubljena planinska

so

prevozu in prenosu

nekaj

pri

gradbenega maIzva-

denarja za novo planin-

točka,

dosegljiva po poti od slapa

sko kočo dobili od zavarovalnine,

Rinka,

sicer

del bodo prispevali člani planinskih društev od članarine, intenziv-

pa

izhodišče za

na Kamniško sedlo,
goro, Skuto,

in Mrzlo

vzpone

Brano, Tursko

Rinke, Savinjsko sedlo

goro.

Drugih koč v bližini

celjsko društvo nima.

Poletna planinska sezona se je
začela. Celo leto pa so aktivni v PD
Celje

-

Matica, kjer v minulih mese-

cih

pravzaprav

ka.

"Na Okrešlju trenutno potekajo

rušitvena

dela.

niso poznali počit-

Do

sedaj smo uredili

gradbišče in postavili začasno kočo,

ki bo služila

in sponzorje.
Pozimi so prodajali stenske koledarje in majice z napisom Za FrischauTrenutno imajo v

društvu

zbrano polovico denarja za investicijo, ki naj bi po grobih ocenah stala

okoli

700

tisoč evrov. Del denarja

jim je obljubila tudi država. V dru-

štvu pravijo, da so na konju, če bo ta
denar tudi prišel do njih.

PZS

deluje

-

izvedbi pripravljalnih del
za sanacijo,” pojasnjuje Miro Eržen,
podpredsednik PZS.

Vesel

ki

je

tudi finančne podpore,

jo na pobudo

so

decembra lani

njihove zveze

soglasno sprejeli

poslanci državnega zbora. "Hkrati
nas ob tem zelo skrbi, da doslej

go-

stavilo mehanizma in načina, po
katerem bi PD Celje Matica lahko
uporabilo ta sredstva. Po večkra-

-

tnih urgencah

ni razpis

smo se v minulih mesecih

Planinska zveza Slovenije (PZS) se je

smo

dobili v

za energetsko

in ekološko

sanacijo planinskih koč. Junij je

minil, a nobeden od razpisov še ni
bil objavljen. Torej nas prizadevanja v tej smeri še čakajo," še doda
Eržen.
Nadaljnje aktivnosti PZS bodo
v pomoč celjskemu

usmerjene

društvu pri vzpostavitvi učinkovite

projektne organizacije

za vo-

denje projekta. Ko bo izdelan popis

del

bodo

in materiala,

li tudi

pomaga-

pri pridobivanju

jev in sponzorjev

donator-

ter zagotavljanju

pomoči

dopolnilnih

Pomoč Planinske zveze Slovenije

PZS

začetku junija obvestilo, da bo objavljen razpis, podobno kot obljublje-

strokovne

za oskrbo delavcev in

zasilno oskrbo planincev, ti se lahko
v njej okrepčajo s čajem in kavo. Pospešeno

no pa iščejo donatorje

fov dom.

okviru

spodarsko ministrstvo še ni pred-

večji.

računajo

V

Matica pri

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

Celje

pogore-

prispevkov PZS z dodatnim evrom

Matica. Najprej je oktobra

-

PD

obeh

planinskih postojank. Tako kot

v letu

Gordana Possnig

Brez

pomoč

Matica pri sanaciji

pri

pridobitvi

finančnih

virov

za

izvedbo obnove. Pomemben segment pomoči je tudi sodelovanje
s

Slovensko vojsko

pri

zagotavlja-
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nju helikopterskih prevozov materiala, kar bo še posebno potrebno
pri obnovi Kocbekovega doma na

Korošici.

Še vedno se ne ve ,

kako bo
PD

Celje

-

Matica

lahko izkoristilo
državna sredstva
Prva koča leta 1876
Kočo na Okrešlju je leta 1876 zgradilo Nemško-avstrijsko planinsko
društvo.

Leta

1907

jo je odnesel

plaz, leto kasneje so zgradili novo.
Leta 1991 so na Okrešlju odprli po-

večan in obnovljen dom.

Ravno

pred lansko sezono so ga spet
temeljito obnovili. Koča je bila
primerno opremljena (dve preda-

valnici za
bo

tečajev,

20

do

30

ljudi) za izved-

šol v naravi

pozimi

in

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

poleti. A je vse uničil požar.

Začasna lesena

in

okrepčilo

Foto:

delavce

koča za

planincev

Gordana POSSNIG

Takšna bo

Foto:

nova koča

PD Celje

-

Matica
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Junĳa manj brezposelnih kot maja, a
bistveno več kot lani
Ob koncu junĳa je bilo registriranih 89.377 brezposelnih,
kar je 1038 oziroma 1,1 odstotka manj kot maja, vzrok pa
preklic epidemĳe in interventni zakoni.
Objavljeno
03. julij 2020 11.35

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

Posodobljeno
03. julij 2020 11.42

Interventni ukrepi in preklic epidemije sta razloga za zmanjšanje brezposelnosti v juniju. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Miha Jenko
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Ljubljana – Ob koncu junija 2020 je bilo registriranih 89.377 brezposelnih oseb, kar je 1038 oseb oziroma 1,1 odstotka manj kot maja, v primerjavi z junijem 2019 je bila brezposelnost
večja za 18.630 oseb ali za 26,3 odstotka, ugotavljajo na zavodu za zaposlovanje.
Na novo se je junija na zavodu prijavilo 7558 brezposelnih oseb, 4,7 odstotka manj kot maja in 83 odstotkov več kot junija lani. Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področij
izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva, gradbeništva in predelovalnih dejavnosti, so junija sporočili 10.519 prostih delovnih mest, kar je 44,5 odstotka več kot maja in 13
odstotkov manj kot junija lani.

Razloge za nekoliko spodbudnejše razmere na trgu dela v juniju na zavodu vidijo v preklicu epidemije, pri tem pa so učinki sprejetih interventnih zakonov ugodno vplivali na gibanje
zaposlovanja in brezposelnosti. Povečalo se je število prostih delovnih mest, hkrati se je umirilo odpuščanje, s tem pa prijavljanje novih brezposelnih oseb na zavodu. Brezposelnost se je
tako po treh mesecih rasti junija zmanjšala, kljub temu pa ostaja bistveno večja kot ob istem času lani.

Podprite Delo

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

Naše delo je, da vi veste več. In poročanje za Delo - 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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V treh mesecih niti evra zaslužka
3.7.2020 | 19:10

Novo mesto - Veliko krizo zaradi epidemije
koronavirusne bolezni občutijo tudi naši šoferji, zlasti
v turistični branži. »Prvi smo morali nehati s prevozi,
zadnji bomo spet lahko začeli, skratka prevozniki
turističnih avtobusov smo najbolj prizadeti,«
pove Miran Štukelj, direktor družinskega podjetja
Minotour, prevozno, turističnega in trgovskega
podjetja Novo mesto d.o.o.
Miran Štukelj s svojim avtobusom, ki je že
predolgo le parkiran pred hišo.

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

Štukelj je tudi predsednik sekcije za promet pri
Območni obrtno-podjetniški zbornici Novo mesto,
zato problematiko šoferjev - tako avtobusnih kot prevoznikov v gradbeništvu,
špediciji, itd. - dobro pozna. A najhuje je s tistimi, ki vozijo le turiste, saj se je tu delo
čisto ustavilo. Sam sodi mednje.
»Zadnjo vožnjo sem imel 7. marca v Kranjsko Goro,
od takrat je avtobus vseskozi parkiran pred hišo.
Doživel sem že razne krize, bili so tudi nevarni
virusi, pa krize ob osamosvojitveni vojni, ob
gospodarski krizi 2008, ko se je poznal močan upad
dela, a tako kot sedaj ni bilo nikoli,« pripoveduje naš
sogovornik in doda, da kaj takega ni pričakoval.
»Mislil sem, da bo karantena trajala dva tedna ali kaj
Štukelj s hčerko Petro, ki je
več, ne pa tri mesece. V tem čas nisem zaslužil niti Miran
zaposlena v družinskem podjetju.
evra. A tudi za naprej ne kaže kaj bolje, letošnja
turistična sezona je zaključena, kar se tiče prevozov
v turizmu,« je prepričan, pritrdi pa mu tudi hčerka Petra, ki je že drugo leto
zaposlena v njihovem družinskem podjetju in se ukvarja s komercialo v turizmu, je
lokalna vodička in vodi trženje Turizem v zidanicah.
Kriza po "mrtvi" sezoni
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Situacija je še hujša, ker je ta kriza prišla po »mrtvi« zimski sezoni. Spomladi in
poleti prevozniki turističnih avtobusov očitno ne bodo zaslužili nič, jeseni se bojijo,
da zaradi kakega drugega vala epidemije še ne bo dela, nato pa se bo spet pričela
nova »mrtva« sezona. »Prihranki bodo potrošeni, pomoči države najbrž ne bo več,
kredite bo treba odplačevati, res bo problem preživetja,« odkrito pove Štukelj, ki je
vso delovno dobo šofer avtobusa.

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

To ni nič čudnega, saj je kamion vozil že njegov oče in Miran mu je večkrat pomagal
in ga spremljal na vožnjah ter se učil. Tako je že zelo zgodaj vrtel volan tovornjaka,
pri 21. letih pa opravil izpit za avtobus. Prve kilometre je naredil z avtobusom Zveze
združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, potem si je v Novem mestu kupil
fotokopirnico, a tam ni zdržal dolgo. Pogrešal je razgibano šofersko delo, stik z
ljudmi, zato se je spet vrnil in začel na svoje. V času osamosvojitve je ob upokojitvi
Cirila Zajca kupil njegovo firmo Monitour in avtobus ter postal samostojen. Takrat je
bilo njegovo podjetje eno prvih d.o.o., saj samostojni podjetniki niso mogli voziti v
Nemčijo, ki je bila takrat ena donosnejših destinacij.
Prevozil je večino evropskih držav in s svojim avtobusom - najprej ga je imel za 37
oseb, nato za 50 - marsikam popeljal številne izletnike. V svojem poklicu, ki je
nedvomno način življenja, saj nima ustaljenega delovnika, prilagoditi pa se mu
mora tudi družina, je užival. Čeprav brez odgovornosti, preudarnosti in vztrajnosti
ne gre. Do upokojitve ima še šest let, »a ta morda bodo ta najtežja,« razmišlja
Miran, ki pove, da mu bo za tri mesece država plačala minimalno neto plačo (torej
80 odstotkov redne) in prispevke za socialno in zdravstveno zavarovanje, ne pa
dohodnine.
Denar prihaja z zamudo
A kaj, ko denar prihaja z zamudo. Do srede prejšnjega tedna je dobil plačo šele za
drugo polovico marca, ta mesec pa za april. »Tako moraš stroške, ki jih kljub nedelu
vseeno imaš (obresti od kredita, telefon, takse, zavarovanja vozil…) nekako pokriti
vnaprej. A upad na turističnem prevozništvu je res 100-odstoten. Zaradi uredbe
države, ki nam ne dovoli delati, avtobusni turistični prevozi stojijo. Povem vam, da
komaj mirimo ljudi iz naše branže, da ne gredo na ceste, saj se zavedamo, da gres
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res za skrajen ukrep, ki si ga ne želimo,« pripoveduje predsednik sekcije za promet
pri novomeški OOZ, ki pove še, da je bolje za tiste šoferje, ki nudijo linijski promet,
dobili so tudi subvencije države, oni pa ne, kljub obljubam…
Zaseden le 40-odstotno
Zaradi omejitev v avtobusih zaradi koronavirusa, ki jih je veliko, je težko. Če se drži
vseh pravil, potem je njegov avtobus s 50 sedeži lahko zaseden le 40-odstotno, kar
pomeni okrog 17 ljudi. To pa seveda ne gre.
»Cena za izletnika bo posledično dvakrat višja, pri čemer je treba vedeti, da vozim
na izlete in ekskurzije razna upokojenska in druga društva, šolarje, kar pomeni, da
gre za nizkocenovne poti. Sicer pa zdaj sploh ni povpraševanja, saj so ljudje
prestrašeni, ne upajo si potovati, bojijo se drugega vala epidemije. Tudi tujcev ne
bo še lep čas in resnično je brezizhodno,« pravi Štukelj, ki je že tri desetletja šofer.
Že 15 let ponuja tudi kombi do 9 oseb za izlete manjših skupin, s šoferjem ali brez,
pogosto so se zanj odločali tujci, a tudi ta že lep čas stoji pred hišo.

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

Žal avtobusnim prevozom v turizmu ne pomagajo niti turistični boni, »izvzeti smo iz
pomoči države, ki pomaga turizmu. Najtežje je, ker si sam in nemočen, nimaš kaj
storiti, čeprav vseskozi razmišljamo, kaj bi še lahko počeli, da bi omilili to krizo, kajti
jasno je, da na dolgi rok takega prevoza, kot je bil, ne bo več,« pove hči Petra.
Zastoji na mejah
V Sekciji za promet pri Območni obrtno-podjetniški zbornici Novo mesto, ki
šteje 88 članov, ki opravljajo prevoze blaga in oseb, ter upravljalci gradbene
mehanizacije, si prizadevajo za reševanje svojih težav preko OZS.
Kot pove Štukelj, predsednik dolenjske sekcije za promet, se s posledicami
koronakrize srečujejo tudi prevozniki v gradbeništvu. Dela je vse manj, a največji
problem so cene. Ker je investicij manj, so cene na trgu zelo padle. Že dolgo pa se
vlečejo tudi težave zaradi evropske uredbe trajanja vožnje, ki je enaka za vse
prevoznike, tudi iz gradbeništva.
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Vozniki v špediciji, ki vozijo robo v tujino, imajo zaradi epidemije okrog 20 odstotkov
manj dela. Velik problem jim predstavljajo dolgotrajni zastoji na državnih mejah
zaradi kontrol, ki trajajo tudi po šest do sedem ur. »Namesto da bi bil šofer že v
Salzburgu, je še na Karavankah. Pot se zato res zavleče,« pripoveduje Štukelj, ki
tudi iz svoje 30-letne prakse poklicnega šoferja opaža, da je vse več inšpekcijskih
nadzorov in policijskih kontrol na cestah.
»V 25 letih me ni obiskal inšpektor, lani in predlani pa štirikrat v letu. Treba se je res
držati pravil, ker so kazni visoke,« pravi Štukelj, ki pove tudi, da se njihova sekcija
enkrat letno sestane z novomeško policijo, kjer predebatirajo aktualno
problematiko.
Šoferji kot stalnico med problemi izpostavljajo drage cestnine, zlasti pri nas. Visoke
morajo plačevati zlasti gradbeni stroji. »A zaradi omejitev obremenitev so šoferji
prisiljeni uporabljati avtoceste,« pove Miran Štukelj, ki kljub vsem težavam upa, da
se situacija za vse čim prej spremeni. Da bo tudi sam spet lahko sedel v svoj
avtobus Minitour in potnike popeljal na izlet v kake lepe kraje.
Članek je bil objavljen v 25. številki Dolenjskega lista 18. junija 2020.
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Miran Štukelj s hčerko Petro, ki je zaposlena v družinskem podjetju.
Kdaj bom spet lahko napolnil svoj avtobus, se sprašuje Miran Štukelj.
Besedilo in foto: Lidija Markelj
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Pandemija covida-ig je pokazala, kako zelo so razvite države odvisne od uvožene delovne sile

Delavci migranti so med pandemijo
v prvih bojnih vrstah
Jana

Krebelj

Belgiji je migrant
ki

Kriza covida-19 je

migrantsko

pokazala, kako

pomembni

so delavci migranti, tudi

stvene

za normalno

naših skupnosti. Delavci, ki

plače in

pogosto opravljajo najbolj

in najtežja dela v

umazana

slabo

velika

granti

je

tve-

kme-

V

Španiji
na

je

Ker

še

samo

žalostno

po-

stanje,

verjetnost,

opo-

da

delajo v negotovih

mi-

razme-

za zajezitev

številnih dejavnosti

dokazovala tudi

Caritas, pod okriljem

bi

katere

kazila,

deluje

tudi

Slovenska karitas,

je

nakazila

migran-

Caritas

podatkih

Po

migranti

svojim družinam.

domov

osvetlila

evropskih

delavci

jih

ki

pošiljajo

ob soočenju s pandemijo covida-19
delavcev

virusa. To naj
denarna na-

širjenja

zaradi

naj

bi

se

pandemije

da-19 zmanjšala za

ta

covi-

23 odstotkov.

solidarni,”

ugotavlja

smislu,

materialnem

Javilo

večja.

v času epidemije
na lokalni rav-

razdeljevali pomoč

ni,
lavk,

so večinoma starejše in

ki

rizičnih

Vsaka

skupinah.

to, svetlo plat covida-19.

tudi akcija

Uspešna je bila

svetu

hujše. Največja posledica bo
tovo lakota.

številnih

V

prizadetih

mala priložnostna dela,

opravljajo

prodajajo kaj malega na ulici

okužbo

gredo

in

da bi bili lačni,” je povzela

s

solidarnost

znanjena

dobro

se-

tudi zaradi stikov z

mi-

je

katerimi

sijonarji in slovenskimi izseljenci.

begunci

pomembno

nalnih

vlogo

pri

ohranjanju

Lampetova

za

izo-

Jana Lampe, vodja mednarodne pomoči na Slovenski ka-

13

od-

ritas. “Poleg tega, da so bili v prvih

demije,

delavcev tujcev.

De-

bojnih linijah,

V

sektor-

kmetijstvo,

gradbeništvo,

in

znanost,

so

lavci migranti

lovne sile v

gradbeništvu,

našteva

logistika,

vseh

dejavnostih,

preskrbi s hrano, zdravstveni negi,

gospodarstev.

so

zdravstvo,

pri

močno

je

zastopani

(25

odstotkov

tej

dejavnosti),

vse

de-

rudar-

gotovo

bolj

krajšane

so

čutile

so

krizo.

to

bile

tudi

pri

osebni negi

manj

odstotkov), upra-

tehničnih

vljanju strojev (13 odstotkov) in pre-

računalnikov,

delavi

otrokom

(enajst odstotkov).

Med pandemijo covida-19 se je
odvisnost
dela le
eden

Evrope

petih

od

lujejo hrano
grant,

Caritas.

so

delavcev,

v Evropski

statistike

ki

prede-

uniji,

mi-

strnili v mreži

Na Švedskem,

v Nemčiji

in

težje

možnosti
starši

tudi

pomagali

so

pri

migrantom

družinam niso

ki

s

in

imeli, so

svojimi prihodki

preživeti,
ceršnje

pomagali

vseslovenske

številni

javnosti
V

mine,

še

toliko

pan-

nimajo

niti

in

je

počakali,

osveščanje

pomembnejše.

negotovi

ta

jih

ki

času

V

kamor bi se lahko

okužbo

pred

najhujše

priložnosti

stiske,

čas

je

padel

le-

tošnji svetovni dan beguncev, ki ga
obeležujemo
karitas

junija. Slovenska

20.

gaje na pobudo Lampetove

obeležila s pohodi solidarnosti z

Posebnih akcij nudenja pomoči
delavcem

na

najrevnejši.

ko

da

in

zamudi

strehe nad glavo,
umaknili

učenju,” opozarja.

od migrantskega

še povečala: v povprečju je

pa

doživljajo

Pri-

imele so

ne

opozarjanje

izo-

braževanju. Te družine velikokrat
živijo v slabših pogojih,

(14

družine

njihove

stvu in gradbeništvu (17 odstotkov),

hrane

Raje

ulico, kot

Pohod solidarnosti z

čiščenju

..

delat na

razmere,

ti delavci zelo zastopani v komu-

stotkov

zago-

ljudje živijo iz dneva v dan,

državah

veniji 13-odstoten. Tudi pri nas so

braževanje

še

covida-19

posledice

so

zbi-

svetu. “Po

ranja pomoči za ljudi po

Migranti in begunci imajo že dolgo

kot

v

kriza

se je ozrla

solidarnost,”

spodbudi
še na

stalnih sode-

naših

namesto

še

je

mladih pro-

se je 390

stovoljcev, da so

pri-

tudi

prostovoljcev

Delež delavcev migrantov je v Slo-

odpuščanj

evropskih

vidi-

krizi

Vsaka kriza spodbudi

okužbi in prvi, ko pride do

jih,

bila
kljub

bili

so

mo, daje solidarnost še večja. Ne le

tvegajo

družb s krizo.

Prvi pri izpostavljanju

Ljudje

“Ob vsaki

Lampetova.

rah večja, so jih bolj prizadeli tudi
ukrepi zaprtja

spopadanju

še bolj

zaposlovanje

težava

zarjajo.

Mednarodna
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je

prizna njihov prispevek in

pri

krizi

nižje

v Italiji in

sektorju

to

tov

v ne-

imajo

naj-

v času
je

“Akcija

noči.

delajo

v

slabšal

mreža

velike

bogata.

pomoč

za

začeli sredi

negotovosti,

in

pravljenost

tega bi bil čas, da Evropa

njihovih pravic.

krize

ganju brezposelnosti, opozarjajo v

Covid-19

pomen

hujše

v stiski so

zelo

izpostavljeni

pravic.

zagotovi spoštovanje

ljudem

okoli

ti delavci pa so pogosto žrtve
izkoriščanja in so brez socialnih

zaradi

in živeti. Letošnjo
denarja

zbiranja

pra-

črno,

med pandemijo v prvih
bojnih linijah. Tudi

bolj

gajmo preživeti
akcijo

humanitarni organizaciji.
tijskem

plačanih sektorjih, so

ranljivi,

so

zdrav-

dela

trgu

na

razmerah,

gotovih

tretja

sektorju

v

so

bolj

viloma

delovanje

vsaka

babištva.

in

nege

Migranti

za azil in begunci,

prosilci

v Avstriji pa ima

poreklo

dela

ki

oseba,

delavec,

vsak peti

dela z odpadki,

pa

ne

v

njihovim
tistim,

zmorejo

okviru

akcije

si-

Poma-

begunci. “Vsak

dan svoj

dom

za-

radi vojn, preganjanja, podnebnih
sprememb
pusti

in skrajne revščine

povprečno

37.000

Večinoma iz držav Azije
vse

več

tudi

iz

držav

za-

ljudi.

in Afrike,
Latinske
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Amerike.
gracij

Ob

tem

kontinenta,

pojasnjuje.

solidarnosti so želeli

pohodi

na

gosto na
smo

mi-

afriškega

ustvarja pritisk na

kar

že tako revne države,”
kazati

največ

se

znotraj

dogaja

jim

jenimi

pogum
pot

ljudi, ki

se

S

želeli s

simbolno

Organiziranih

na

in

okoli

v

stih evropskih
akcija

Kaj

je

kolikor

Letos

se

bo

akcija

temo,

ki jo

vešča

nosti

v lastni

je

cilj,

je

ki

2810 kilometrov,

med

Damas-

o

prisotnosti

beguncev

nami

ter

o

vem pomenu in prispevku

-

se

zastavljeni

kom v Siriji in Ljubljano.
Karitas
slovensko javnost

ga

organizaciji

zunanje

za

bil

Ljubljani ter pohodov solidarnosti
skupaj

ministrstvo

tudi

v okviru projekta

prav

Evropska

na

covida-19 še
os-

vorila bo

in

svojim

njihov skup-

osredotočila
je

o tem, kako

za kaj vse bi
bi bilo

#whatishome.

pandemija

posebej razgalila. Gopriseljenci s

znanjem,

izkušnja-

prispevajo k razvoju

države, v katero

MIND

V

enaj-

državah poteka tudi
dom?

delom,

mi in kulturo

Migracije.Povezanost.Razvoj., ki

sofinancirata

zadeve.

okviru projekta že tri leta v

so

presegli

migrantov med

Rožnik

Skupaj

prehodili 7096 kilometrov in tako

po-

preho-

pohodov

jezera

ljudi iz različnih kraSloveniji.

predstavlja razdalja

in solidarnost na tej poti.”

Blejskega

510

vsej

po

po-

podporo

izraziti

jev

simbolnih

odpravijo peš. “Zato

kilometri

udeležilo

so se

preselili, in

bili prikrajšani, če ne

migrantov.

•

unija in

“Po svetu so posledice covida-19 še hujše. Največja
posledica bo zagotovo lakota. V številnih prizadetih
državah ljudje živijo iz dneva v dan, opravljajo mala

priložnostna dela, prodajajo kaj malega na ulici

...

Raje tvegajo okužbo in gredo delat na ulico, kot da bi
bili lačni.”
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vodja

Jana Lampe
mednarodne pomoči na Slovenski
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V

letošnji

prispevek
covida-19

akciji

Kaj

delavcev

je

dom?

migrantov

se je odvisnost

v ospredju

bo

Evrope

k

blaginji
od

ozaveščanje,
razvitih

migrantskega

držav.

dela še

kako
V

pomemben

času

je

pandemije

poglobila.
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gradbeništvo, izobraževanje in znanost, je 13 odstotkov

�

vseh

delavcev

tujcev.
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naliza lanskih bilanc velikih družb, anketa o njihovem

s.

/■

/

poslovanju v prvih petih mesecih ter napovedi glede
zaposlovanja in naložb zbujajo upanje. V naši anketi velikani
za letos namreč napovedujejo za desetino manj prihodkov in

/

wk
ML

tri odstotke manj zaposlenih, kar pa ni tako skrb zbujajoče, če

vemo, da je bilo leto 201 9 rekordno.

Tokratna analiza največjih slovenskih podjetij

pa za 0,3 odstotka. Po tej strani gre za podobno

je drugačna od prejšnjih izdaj TOP

101. Ker je

dinamiko, kot smo jo tako na ravni celotnega

koronakriza v zadnjih treh mesecih klestila po

gospodarstva kot pri zgolj velikih družbah opa-

gospodarstvu, bi bilo močno pomanjkljivo opreti

zili v letu 2018, ko

se večinoma na

kot lani, dosegla nove rekordne prihodke, a so

lanske poslovne rezultate, tako

kot smo to počeli doslej, pa tudi ti podatki so letos

bila po rasti bolj

objavljeni z zamikom. Smo

debelih krav.

pa s samostojnim

so

slovenska podjetja, tako

skromna kot v prejšnjih letih

zbiranjem podatkov lahko ocenili poslovanje 67
velikih družb, ki so lani pomenile 23 odstotkov
vseh prihodkov in 25 odstotkov čistega dobička

celotnega slovenskega gospodarstva.

GOSPODARSKA KLIMA

NAPOVEDI NAJBOLJŠE
V TRGOVINI,

Veliki pred krizo v dobri

67
velikih družb smo analizi-
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rali,

lani so pomenile 23

GRADBENIŠTVU IN

kondiciji
Na tako nenaden upad povpraševanja na

STORITVAH

eni strani in motnje vproizvodnji na drugi
se zdi

nemogoče pripraviti. Vseeno pa po

Kazalnik gospodarske klime se je junija po

odstotkov prihodkov in

analizah lahko ugotovimo, da bi bil v kate-

aprilskem strmoglavljenju okrepil že drugi

25 odstotkov čistega do-

remkoli letu v preteklosti takšen šok za

mesec zapored, je izmeril slovenski statistični

bička celotnega sloven-

večino slovenskih podjetij bolj poguben

urad. Optimizem je najbolj okreval pri trgovcih,

skega gospodarstva.

kot letos. Bilance podjetij so bile na pred-

ki

večer krize

pred krizo

vsaj v povprečju

trdne kot

še nikoli, poslovni izidi kljub velikim rastem stro-

so bili

že skoraj tako optimistični kot pozimi

-

pri pričakovanjih o skupni nabavi,

lastnem poslovnem položaju, prodajnih cenah

škov, predvsem dela, rekordni. Tudi investicijska

in še bolj kot pozimi

dejavnostjo drugače kotvprejšnjih letih marsikje

hova pričakovanja o zaposlovanju pa so ostala

stekla, in to na temeljih stabilnih virov financira-

na rekordno

nja. Upoštevajoč zadnje napovedi Umarja o letošnjem 7,6-odstotnem upadu BDP, so načrti

o predvideni prodaji. Nji-

nizki ravni.

Med gradbeniki so se glede na majska

velikih

izboljšala pričakovanja o naročilih, zaposlo-

družb precej spodbudni, hkrati predvidevajo tudi

vanju, cenah in zagotovljenem delu, vendar

bolj ali manj konkretne reze stroškov dela.

optimizem ni dosegel predkrizne ravni,

Podobno šibkejši dvig optimizma je bil
Lani rekordni prihodki in dobički

izmerjen v storitvenih dejavnostih, nanašal pa

Lani so vsa slovenska podjetja ustvarila največ-

seje na napovedi o povpraševanju, zaposlova-

je prihodke

(103,9 milijarde evrov) in dobiček

(4,6 milijarde

evrov) v zgodovini. Četudi je veli-

nju in gibanju cen storitev,

V predelovalnih dejavnostih

so

se opazno

kih družb lani bilo le 416, pa so prispevale tako

povečala proizvodna in izvozna pričakovanja,

polovico vseh prihodkov kot polovico dobička.

okrepile so se napovedi o dvigu skupnega

Analiziranih 67 velikih podjetij je lani v povpre-

povpraševanja, glavnina pa ob tem pričakuje

čju povečalo prodajo

znižanje

za

3,1 odstotka, dobiček

cen,

B. U.
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PRVO ČETRTLETJE

In močna kapitalska ustreznost
Bilance velikih so
sredstev pokrijejo

trdne.
s

Kar

57

odstotkov

kapitalom, kar je devet

BORZNE DRUŽBE SO SE
USEDLE NA DENAR

odstotnih točk nad povprečjem v državi. Neto
na lanski

finančni dolg je glede

dolg znašal

-

mesec,

ko se je uradno začela epidemija

ni opazneje

-

1,9-kratnik dobička iz poslovanja pred amortiza-

pokvaril izkazov osmih borznih nefinančnih družb,

cijo (EBITDA), kar je dobro, če vemo, da banč-

poslovanja v prvem letošnjem trimesečju že razkrile. Skupni

ki

so podatke

niki v normalnih razmerah brez večjih zadržkov

prihodki osmerice so medletno sicer upadli za dva odstotka, a

financirajo do štirikratnik EBITDA

je čisti dobiček zrasel za desetino. To je predvsem zasluga Krke,

Gospodarski velikani

krizo

so

dočakali

z

rekordno denarno blazino; omenjenih 67 podjetij s 760 milijoni evrov na računu, kar

zadoščalo

za štiri mesece

tne linije, ki

so jim v

ki je ustvarila največji četrtletni dobiček doslej, če pri tem

stroškov dela. Nekateri

epidemiji omogočale črpanje

Zanimiv je tudi pogled v bilance družb ob koncu marca. Večina
borznih velikanov je imela več denarnih sredstev kot ob koncu

270 milijoni evrov denarne bla-

lanskega marca. Z nekaj več kot

zine sta v ospredju Krka in Petrol;

poceni denarja brez dodatnih pogajanj z banka-

zadnji se je zadolžil, medtem ko je

mi. Nekateri

nezadolžena Krka velike denarne

so, kot bomo videli v nadaljevanju,

ne

upoštevamo izrednih prihodkov v nekaterih prejšnjih četrtletjih,

bi lani

med njimi so pred krizo poskrbeli tudi za kredi-

s črpanjem takšnih posojil povečali likvidnostne

presežke nakopičila z uspešnimi

733

rezerve za več kot

nedavnimi četrtletji. Skupaj je

milijonov evrov ima osem

sto milijonov

Kako so velikani

evrov.

poslovali v karanteni

Kaj pa letos? V osrčju

nove

...

gospodarske krize

smo velikane povprašali o vplivih COVID-19
na

poslovanje, kako so se odzvali

to pomeni

za

na virus,

vprašalnik

prihodnje naložbe, dobičke in ali

smo

osmerica v epidemiji razpolagala s

borznih družb na bančnih

733 milijoni evrov na bančnih raču-

računih, kar je za krepkih

nih, kar je za krepkih 300 milijonov

300 milijonov več kot

več kot leto prej.

leto prej.

kaj

načrtujejo racionalizacijo poslovanja. Anketni
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Marec

poslali podjetjem z več kot 40

Ob tem je skupni finančni dolg
analiziranih borznih družb zrasel le za 60 milijonov evrov, v vseh

virih financiranja pa podobno kot lani pomeni razmeroma nizkih
29 odstotkov. Drugače od prejšnje krize, ko

so se številna velika

milijonov prihodkov, analizo pa pripravili na

podjetja preveč zanašala na kratkoročna posojila, ki

podlagi 31 prejetih odgovorov.

zaostrenih razmer z velikimi težavami refinancirala, je tokrat

Kaj pravijo? Od januarja do maja 2020

so

spodbuden podatek o zmanjšanju že tako majhnega lanskega

prihodki od prodaje 65 odstotkov anketiranih

25-odstotnega deleža kratkoročnih posojil

upadli. Podobno velja

na

za

dobiček iz poslovanja

(EBIT), saj je 60 odstotkov anketiranih odgovo-

sojih v času

letošnjih 17 odstotkov.

v celotni masi dolgov

Borzne družbe so kot celota torej

dobro pripravljene vstopile v recesijo, se pa, denimo, Mercator-

rilo, daje kriza nanj vplivala negativno. Čeprav

ju in Uniorju ni uspelo razdolžiti

število brezposelnih raste, pa po anketi to težko

finančniki označili za zdrave.

do ravni, ki bi jih konservativni

pripisujemo velikim družbam, saj je delež tis-

tih, ki so v prvih petih mesecih zmanjšali število

zaposlenih, to je 21 odstotkov, enak deležu tistih,

prilagoditev nanj. Cisti dobiček naj bi bil

ki so število sodelavcev do konca maja povečali.

tino skromnejši kot leto prej, podobno rezultat iz

za dese-

poslovanja po amortizaciji (EBITDA). Število

...

in kaj napovedujejo

zaposlenih in stroški dela bodo po pričakovanjih

Kakšni pa so načrti za preostanek leta? Bilance

vodstev letos upadli za približno tri odstotke, vse-

in izkazi ne bodo tako opustošeni, kot bi lahko

eno pa bi bili za odstotek oziroma pet odstotkov

sklepali ob poslušanju predstavnikov gospodar-

nad ravnjo

stva. Je pa res, daje pri analizi tovrstnih podat-

kov treba imeti

v

mislih, da so tisti, ki poslujejo

v

letu 2018.

Obstajajo pa svetle izjeme. Vsako sedmo podjetje v anketi napoveduje

nova delovna

mesta. Med

slabše, navadno zadržani pri delitvi napovedi in

največjimi delodajalci kaže omeniti farmacevta

da bo nadaljevanje poslovnega leta precej odvis-

Lek in Krko. Nekatere družbe so bile glede kad-

no od

rov

morebitnega drugega vala koronavirusa in

bolj specifične. V Elektru Ljubljana bodo v
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prihodnjih mesecih iskali predvsem podatkovne

ko je približno povprečje v državi. Krepitev kapi-

inženiije in inženirje elektrotehnike, pri Atlantic

tala je predvsem posledica neizplačila dividend

Droga Kolinski pa bodo širili oddelke prodaje in
trženja,
v

nove sodelavce pa bodo

od leta 2015, čeprav je Dars od leta 2016 vselej

potrebovali tudi

ustvaril več kot sto milij onov evrov dobička, kar j e

proizvodnji in kadrovski službi.

bil pred tem obdobjem za državnega upravitelja

Na letni ravni 15 odstotkov anketiranih načrtu-

cest nepredstavljivo visok mejnik. Tudi

na letoš-

je boljši čisti dobiček kot lani, med njimi Energe-

nji junijski skupščini je država privolila v predlog

tika Ljubljana, Iskra in Papirnica Vevče. Večina

uprave, da dividende ne bodo izplačane.

preostalih pa ocenjuje, da bo rezultat malo slabši,
vseeno pa

ne tako katastrofalen, kot seje

Se je pa največja državna družba zaradi več

pobranih cestnin v zadnjih letih pospešeno

zdelo še

pred nekaj tedni.

raz-

dolžila: samo lani za 213 milijonov evrov, v petih
letih pa seje skupni dolg zmanjšal za skoraj pol

Do konca

leta tretjina

milijarde, na 2,06 milijarde evrov. Tudi po zmanj-

z več naložbami kot lani

šanju dolgovpa Dars še vedno sedi

Načrtovane naložbe zgovorno pričajo, da števil-

ja, a za spoznanje manjšem kot v prejšnjih dveh

ni direktorji

letih. Konec minulega leta je imel za 70 milijonov

ne

pričakujejo dolge koronakrize.

(obrestna

V prvih petih mesecih letos je sicer kar polovica

evrov dolgoročnih

anketiranih podjetij zmanjšala izdatke za vlaga-

šala 0,07 odstotka),

nja v primerjavi z istim obdobjem lani. V pogo-

poteče v tekočem letu (povprečna obrestna

vorih s predstavniki velikih družb smo

znaša 0,13 odstotka), ob tem pa imajo še 35 mili-

opazili, da

jonov evrov prostih denarnih sredstev.

z

so številni ob izbruhu krize

zamiki nenujnih vlaganj poskuša-

krepitve domačega povpraševanja pa
je razveseljujoče,
na

da

v

nanese

15

li kopičiti likvidna sredstva. Z vidika
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denar-

na kupu

manj

odstotkov anketiranih

naši anketi veči-

vezav

268 milijonov

mera je znaevrov vezav
mera

Skupaj

373 milijonov evrov, kar je 11 odstotkov

kot konec leta 2018 in četrtino

kot ob

manj

koncu leta 2017.

načrtuje boljši čisti dobi-

napoveduje enake ali večje nalož-

ček kot lani.

be kot v zadnjih sedmih mesecih lani.

Prihodki še zrasli, dobiček upadel

za desetino

Skoraj tretjina anketiranih v prihodnjih mesecih

V prejšnjih letih

načrtuje večje naložbe kot v istem obdobju lani,

boljše prodaje vinjet in cestninjenja tovornega

tretjina pa bo ohranila enako raven (podrobneje

prometa dobiček Darsa izboljšuje, lanski pa je

o naložbah

bil zaradi večje rasti stroškov od rasti prihod-

posameznih podjetij

na strani

40

smo

ugotavljali, kako

zaradi

se

kov skromnejši. Prihodki od prodaje so bili spet
Dars upad prodaje vinjet pričakal

rekordni, in sicer 481 milijonov evrov, kar je tri

s krepko manj dolga

odstotke več kot leto pred tem. Rast prihodkov

Pregled poslovanja velikanov začnimo pri

od prodaje vinjet je bila štiriodstotna,

prvem med največjimi. Čeprav tokrat lestvice

tovornega prometa pa triodstotna. Na

največjih zaradi omenjenih omejitev ne objav-

drugi strani so stroški dela poskočili za 11

ljamo, bi

se

Dars najbrž uvrstil na sam

vrh.

32

odstotkov, stroški storitev za 10 odstot-

Med slovenskimi nefinančnimi družbami ima

odstotkov manj vinjet je

kov, skromnejši poslovni izid pa je tudi

sredstev (5,3

Dars prodal od lanskega

posledica višje amortizacije in skoka

milijarde evrov) in tudi kapitala (2,9 milijarde

decembra do letošnjega

prevrednotovalnih odhodkov. Dobiček

evrov), četudi je lani za 236 milijonov evrov oce-

maja kot v istem obdobju

iz poslovanja je tako medletno upadel

(in prav toliko osnovnega

leto prej.

namreč

še vedno daleč največ

njene vrednosti cest

kapitala) prenesel

na državo.

Sloje

cest, kijih Dars ne upravlja, saj se ne cestninijo.

za pet odstotkov, na

211 milijonov

evrov,

pod črto pa je Darsu ostalo 140 milijonov

za prenos

Čeprav je bil Dars prikrajšan za približno dese-

213

evrov, kar je za desetino manj kot lani.
Čisti dobiček bi bil še skromnejši, če ne bi

tino osnovnega kapitala, pa seje delež kapitala

milijonov evrov manj dol-

bilo izredne odprave rezervacij, s čimer

v vseh sredstvih še vedno

povečal

za

poldrugo

odstotno točko in tako znaša 54 odstotkov; toli-

ga je imel lani Dars.

so bili

drugi poslovni prihodki

za

17 mili-

jonov večji kot v letu 2018.
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Letošnje poslovanje bo zaradi posledic koro-

27 milijoni dobička poslovala najbo

60

navirusa precej skromnejše. Dars je od lanskega

Ije po letu 2010, 206 milijonov

decembra do letošnjega maja prodal skupno sko-

prihodkov od prodaje pa je največ v

milijonov čistega dobička

raj 2,03 milijona vinjet z letnico 2020, kar je 32

zgodovini.

je imel lani HSE, največ-

evrov

jega po letu 2014.

odstotkov manj, kot je v istem obdobju leto prej

Za pet odstotkov večji dobiček (17,3

prodal vinjet z letnico 2019, poroča STA. Vred-

milijona evrov) kot v prejšnjem letu

nost prodanih vinjet seje znižala

je kljub štiriodstotnemu upadu prihodkov uspel

za

14 odstot-

kov, predvsem zaradi manjšega števila prodanih

državnemu upravljavcu električnega omrežja

tedenskih (44-odstotni upad) in mesečnih vinjet

ELES, manjši dobiček pa so lani ustvarile družbe

(49-odstotni upad).

Elektro Maribor (-5 odstotkov), Elektro Celje

(-11) in Elektro Ljubljana (-18 odstotkov).
Energetikom lani godila višja cena
Vselej nadpovprečni farmacevti

elektrike; ta letos spet navzdol

Poglejmo še druge mastodonte, ki

prevladu-

Medtem ko so ekonomisti za ameriško gospo-

joči lasti države in skupaj z Darsom sestavljajo

darstvo ugotavljali, daje bolj robustno od evrop-

so v

več kot polovico portfelja v upravljanju SDH.

skega zaradi IT-velikanov, lahko podobno kon-

HSE, ki združuje slovenske proizvajalce elek-

kurenčno prednost slovenskega gospodarstva

trične energije, je z lanskimi 60 milijoni čistega

najdemo v farmaciji. Ta dejavnost je bila vselej

dobička posloval najbolje po letu 2014. Na ravni

nadpovprečna po dodani vrednosti

skupine je bil dobiček skromnejši, znašal je 30

ga, plačah in kazalnikih donosnosti, seje pa pred

boljši kot leto prej, ko

leti zdelo, da izgublja sijaj, saj dobiček ni dohajal

milijonov

evrov, a

vseeno

na

zaposlene-

in

rasti prihodkov. V zadnjem letu, še posebej v času

hkrati najbolje po letu 2013. Prihodki skupine

pandemije, pa seje pokazalo, kako pomemben

in 161 milijonov

steber slovenskega gospodarstva je farmacija,

je bilo izgube za skoraj

v vrednosti 1,7
evrov

milijarde

12 milijonov

evrov

evrov,

EBITDA je največ po zgrajenem šestem
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bloku Termoelektrarne Šoštanj, ki je pretresla
izkaze holdinga. Uprava takšne rezultate pripiše
rekordni prodaji električne energije in boljšemu
rezultatu iz trgovanja. Najbrž pa ima pomemben

vpliv
na

na

prihodke tudi dražja električna energija

evropskih borzah. Predvsem zaradi višjih

cen

emisijskih kuponovje bila lanska povprečna cena
električne energije za približno desetino višja kot
leto prej, v prvem polletju pa seje zaradi posledic koronavirusa znižala za več kot 15 odstotkov.

Skupina je lani neto finančni dolg zmanjšala

za

pet milijonov evrov, na 695 milijonov, in je tako
znašal 4,3-kratnik lanskega EBITDA
Del

zaslug

za

boljši konsolidiran rezultat gre

Termoelektrarni Šoštanj. Zadnja leta šibek člen

holdinga je bil lani sicer znova v rdečih številkah,
a

je bilo 19,6 milijona čiste izgube le

za

tretjino

izgube iz leta 2018, izid iz poslovanja pred
tizacijo

(EBITDA) pa so izboljšali

sto odstotkov, na 45 milijonov

za

amor-

približno

evrov.

Dobro je lani posloval tudi drugi steber državnega elektrogospodarstva: GEN energija. Družba, ki trži električno energijo krške nuklearke

in hidroelektrarn

na

spodnji Savi, je z lanskimi
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natančneje družbi Krka in Lek, uspešni pa

so v

zadnjem času še nekateri trgovci z zdravili.

voriti na povečano povpraševanje oziroma skok
naročil in doseči zares dobro prodajo. Smo pa ob

koncu prvega četrtletja opazili, da se povpraševaKrka lani z največjim dobičkom

v zgodovini

nje stabilizira in postaja takšno, kakršnega smo

...

vajeni v normalnih

Krka je lani, kot je že v navadi, ustvarila največ

marža, kot smo jo dosegali v prvem četrtletju, je

čistega dobička med slovenskimi nefinančnimi

dolgoročno nevzdržna,« je rezultate

družbami, in sicer 249,4 milijona evrov, kar je 53

Ljubljanske borze

odstotkov več kot predlanskim in največ v zgodo-

član uprave Krke David Bratož.

vini novomeškega generičnega farmacevta. Velikanska rast čistega dobička matične družbe

-

ta

je bila nad pričakovanji celo najbolj optimističnih

na webcastu

na začetku junija komentiral

Krka na ravni skupine za letos ohranja dose-

danje načrte: 1,52 milijarde
1,493 milijarde)

evrov

prodaje (lani

in dobrih 210 milijonov evrov

je med drugim posledica ugodnega

čistega dobička (lani 244 milijonov evrov). Tako

gibanja rublja, medtem ko je leto pred tem gibanje

rekoč nezadolžena družba ima veliko presežne

ruske valute na najpomembnejšem trgu za Krko

likvidnosti. Denar in denarni ustrezniki so konec

analitikov

-

na rezultat vplivalo negativno.

prvega četrtletja znašali 274,1 milijona evrov, kar

Krkaje žepredkoronakrizo izkoriščala poslovni

model, ki temelji na večinoma lastni proizvodnji z

je 25 odstotkov več kot ob koncu leta 2019 in 13
odstotkov vseh sredstev družbe.

malo zunanjega izvajanja (outsourcing). Drugače

Uspešno poslovanje Krke odmeva tudi

na

ljub-

od konkurence tako niso imeli težav z učinkovino

ljanski borzi, kjer je delnica letos pridobila 13

valsartan (z njo se zdravi povišan krvni tlak), ki

odstotkov vrednosti. Ce izhajamo iz analize giba-

sojo tekmeci kupovali na Kitajskem, a so njeno

nja

prodajo prepovedali zaradi suma rakotvorno-

financ Asvvatha Damodarana, ima trg raje delnice

sti.

Krke od večine preostalih farmacevtskih delnic. V

249,4
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časih. Tako velika dobičkovna

cen

svetovnih delnic priznanega profesorja

milijona evrov

Ob pogledu na rast nekaterih stroškov bi se

štirih mesecih od sredine februarja je povprečna

čistega dobička je

kdo zbal za dobičkonosnost Krke. Stroški dela

farmacevtska družba izgubila nekaj več kot dva

19 odstotkov, potem ko

odstotka tržne vrednosti, Krka pa je v tem obdobju

povprečno število zaposlenih povečalo

pridobila devet odstotkov (v dolarjih, valuti, ki jo je

imela Krka lani, kar

so se lani zvišali za kar

je 53 odstotkov več

sc je

kot predlanskim in
največ v zgodovini
podjetja.

za

355,

na

5.616, povprečna plača pa

za

skoraj

deset odstotkov. Vseeno pa je matična družba
na vsak evro

za izračune rasti po koronavirusu

uporabil Damo-

daran, pa skoraj 14 odstotkov).

prodaje ustvarila 25 centov dobič-

ka iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA),

Lek s podobno rastjo prihodkov

22

19 centov dobička iz poslovanja (EBIT) in 18

kot Krka, pri dobičku pa stagniral

centov čistega dobička. Po vseh omenjenih

Med najbolj dobičkonosnimi v zadnjih letih je

odstotkov je Krka ob

kazalnikih je bilo to najboljše leto Krke v zad-

še en generični farmacevt

njih petih letih oziroma še več.

115,8 milijona

četrtletju povečala
prihodke in

ljubljanski Lek.

S

čistega dobička je slovenska

hči švicarskega Novartisa za milijon zaostala za

za 21 od-

stotkov čisti dobiček.

evrov

...

briljira pa tudi letos

rezultatom leta 2018, ob tem pa ne gre spregleda-

Sodeč po prvem letošnjem četrtletju, ko je

ti, da so leto prej občutneje povečali dobiček kot

Krka po skoraj vseh merilih poslovala najboljše

Krka, in sicer za 40 odstotkov. Je pa Leku uspelo

v

zgodovini, bi letošnja dobičkonosnost utegnila

povečati prodajo

za devet odstotkov, kar sporo-

biti še višja. Skupina je v prvem četrtletju prihod-

ča, daje dobičkovna marža upadla. Delež EBIT

ke povečala za 22

v

odstotkov, čisti dobiček pa za 21

prihodkih je lani znašal 11,9 odstotka, kar je 1,1

odstotkov, na 85,2 milijona evrov. Delež dobička

odstotne točke manj kot leto prej in za približno

iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v pri-

šest odstotnih točk manj kot pri Krki.

hodkih od prodaje je znašal 35 odstotkov, kar je

Je pa Lek podobno kot Krka povečal število

po besedah uprave največ v zgodovini. »V prvem

zaposlenih

letošnjem četrtletju nam je zaradi našega vertikal-

4.006, stroški dela pa so

no integriranega

poslovnega modela uspelo odgo-

za

približno šest odstotkov,
se ob

na lanskih

tem zvišali za nekaj

več kot 10 odstotkov (pri Krki, kot rečeno,

za

19).
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NAVDUŠENI ANALITIKI
sodelavci v Trdnih

AMERIČANI ZA DELNICO

izdelkih Ljubljana znova

dosegli izjemen rezultat

-

proizvedli

so kar

905

milijonov trdnih oblik,« sporočajo iz Leka in pou

KRKE OHRANJAJO

darjajo, da imajo močno bilanco stanja

STAVO PRI 96 EVRIH
Nad poslovanjem Krke so mednarodni analitiki

pa tudi likvidnost. Pojasnijo še, da bodo
»naredili vse, da Novartis v Sloveni-

še vedno navdušeni. Po majski objavi novome-

ji v povezavi s sprejetimi ukrepi ne bo

9

škega farmacevta o poslovanju v prvem trime-

pridobil nobene posebne ugodnosti ali

odstotkov je Lek

sečju so svoje nakupno priporočilo objavile kar

denarne koristi«. Dodajajo, da ne bodo

povečal prodajo.

štiri analitske hiše in vse vlagateljem priporo-

zaprosili

čile nakup Krkinih delnic. Povprečje ciljnega

poselnost in nimajo načrtov

tečaja Krke pri vseh štiri hišah trenutno znaša

zaposlenih kot odziv

za

sredstva iz skladov

na

za

lani

za brez-

zmanjšanje števila

pandemijo COVID -19.

89,75 evra. Za londonske analitike ameriške
družbe Jefferies pa ciljna cena za delnico

Salus ob četrtletju s petino

Krke znaša 96 evrov. V svoji oceni poudarjajo

več prihodkov

navdušujočo operativno dobičkovno maržo pri

Dobre rezultate zasledimo tudi pri prodajalcih

28,9 odstotka, kar je skoraj za deset odsto-

zdravil. Obe veliki družbi v okviru skupine Salus

tnih točk več kot leto prej. Dodajajo še, da sta

-

gre za Salus Veletrgovino in Sanolabor

-

sta

čisti dobiček in denarni tok Krke, ki je v času

lani povečali prihodke za 10 oziroma štiri odstot-

pandemije impresivno obvladala oskrbovalne

ke, skupina pa je v prvem trimesečju prihodke

verige, pridobila tudi zaradi apreciacije valut

povečala za 19 odstotkov,

na nekaterih izvoznih trgih. Prav nihanja deviz-

čisti dobiček pa za 16 odstotkov,

nih tečajev pa pri Jefferiesu poleg sprememb

Podobno kot Krka je omenjena delnica med bolj

na

priljubljenimi med vlagatelji

zakonodaje EU in zaostankov pri naložbah v

100,3 milijona evrov,

na

na

2,1 milijona.

ljubljanski borzi.

proizvodne zmogljivosti pomenijo tudi moreObjave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

bitna tveganja za doseganje ciljnega tečaja v
prihodnjih mesecih. B. U.

Med največjimi zasledimo še eno podjetje, kije
Novartis
prav tako kot Lek del švicarske skupine
-

Sandoz. Osrednja dejavnost družbe, ki zaposlu-

je 987 ljudi, kar je 50 več kot leto pred tem, je pro-

daja medicinskih izdelkov veletrgovcem v srednji
in vzhodni Evropi ter Afriki. Lani so prihodke
povečali

za

18 odstotkov,

na

366 milijonov evrov,

čisti dobiček pa je s 11,2 milijona evrov za desetino

zaostal

za rezultatom v letu

2018, ko

so

pod črto

ustvarili dvakrat toliko kot leta 2017.
Iz Leka sporočajo, da

so

v

času epidemije

zagotavljali nemoten pretok blaga tako v Sloveniji kot tudi

na

trgih, kjer poslujejo, in da

so

bili

v

tem času vsi razvojni mejniki doseženi skladno z
načrti. »V marsikateri enoti smo dosegli rekordne
rezultate. Naši sodelavci iz Farmacevtskih učinkovin v Mengšu so, na primer, začeli proizvajati

večje količine sredstva
proizvodnja

se bo

za

razkuževanje, njegova

nadaljevala glede

na izražene

potrebe naših enot in sodelavcev. Marca so naši
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Letos je pridobila štiri odstotke vrednosti, čeprav

10

je družba izplačala za 6,5 odstotka tržne vrednos-

ti dividend. Za letos sicer skupina Salus načrtuje

odstotno rast prodaje

V Petrolu v zadnjih letih zaznavamo skok

podobne prihodke kot lani (350 milijonov evrov)

je Mercator dosegel v

stroškov dela. V matični družbi so se zvišali

in 5,7 milijona

evrov

čistega dobička (to bi bilo

prvem trimesečju.

za

0,2 milijona manj kot lani).

1/3

Mercator solidno ob četrtletju
Lani je matična družba Mercatorja prihodke

povečala

na

13,8 milijona

-

za

14 odstot-

evrov za

35 odstotkov višj i kot leta 2017.

Kljub temu je čisti dobiček skupine lani

četrtletju in je znašal

znašal rekordnih 105,2 milijona evrov, kar

6,6

milijona evrov.

ta seje povečala za četrtino,

je za 15 odstotkov bolje kot leto pred tem.

Matična družba pa je s 60 milijoni poslovala 40 odstotkov skromneje kot leto pred tem, se

evrov.

V prvem trimesečju je Mercator dosegel
10-odstotno rast prodaje

kar 15-odstotno, kar gre

13 odstotkov, v skupini pa

za

kov in so tako v vrednosti 103,7 milijona

je večji čisti dobiček ob

za tretjino, še osmo leto zapored pa je

poslovala z izgubo

-

je pa treba zavedati, daje bil prejšnje leto rezultat

trgovina na drobno

okrepljen

s

30 milijoni

evrov dividend,

ki

so se v

pripisati povečanju zalog

matično družbo prelile po prodaji polovičnega

dobrin v prvih tednih pred razglasitvijo in po raz-

deleža GEN-I. Realnejšo sliko tako prikazuje izid

glasitvi epidemije. Cisti dobiček četrtletja seje

iz poslovanja pred odpisi (EBITDA), ki je v vred-

povečal za tretjino, na 6,6 milijona evrov. V Mer-

nosti 121,8 milijona za 13 odstotkov skromnejši

komunicirajo prodaje po prvem

kot leto prej. Ob tem omenimo, daje drugi največji

catoiju sicer

ne

četrtletju, gre pa iz podatkov Fursa

o

zmanjšani

potrošnji gospodinjstev sklepati, daje prodaja

trgovec s pogonskimi gorivi OMV lani ob nespre-

menjenih prihodkih ustvaril rekordni dobiček v

na

drobno včasu epidemije kljub navalu
na

e-nakupe precej upadla, kar

vrednosti 24,9 milijona evrov.

se bo

Letošnje poslovanje pa je tako kot pri drugih

najbrž izrazilo v prihodnjih objavah
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in povezanih storitev (skupni prihodki iz
tega naslova so znašali 398,1 milijona).

zaznamoval novi koronavirus.

Skupina Petrol

izkazov največjega trgovca na drob-

19

je v prvih treh mesecih prodala za 18 odstotkov

no.

odstotkov, na 100,3

manj proizvodov iz nafte kot v primerljivem lan-

milijona evrov, je v prvem

skem obdobju (predvsem zaradi manjše prodaje

Petrol počrpal posojila in

trimesečju prihodke

zavodu za blagovne rezerve), prihodki od prodaje

korono pričakal z 260 milijoni

povečala skupina Salus,

pa so upadli za 15 odstotkov, kar gre pripisati tudi

na računu

čisti dobiček

Prihodki

največjega

pogonskih goriv

na

prodajalca

drobno

odstotkov,

(s 318

pa za

16

nižjim

ceno blaga

bencinskimi servisi ima v Sloveniji 56

odstotni

tržni delež) so lani znašali 3,53 milijarde evrov. To

ali precejšnjega znižanja cene goriv, ampak spre-

15
odstotkov so Petrolu v

sti so bile v te vštete tudi trošarine, taksa za obre-

prvih treh mesecih upadli

menjevanje zraka z izpusti ogljikovega dioksida

prihodki od prodaje, tudi

zaradi lažje primerljivosti Petrola

cene goriv,

zaradi nižjih cen po-

drugimi

gonskih goriv.

z

podjetji pa so se odločili, da to dajatev izločijo iz
prihodkov.

za tri

milijone

evrov.

membe pri prikazovanju prihodkov. V preteklo-

in nekatere druge manjše sestavine

ter storitev, je bil podoben lanskemu,

lanskega rezultata, denimo,

manjše prodaje pogonskih goriv (koli-

čina prodanega seje povečala za šest odstotkov)

pogonskih goriv. Kosmati poslovni

čisti dobiček v vrednosti 21,8 milijona evrov pa je
bil boljši kot v prvih trimesečjih prejšnjih let, od

je manj, kot smo bili vajeni v prejšnjih objavah, a
ne zaradi

cenam

izid, ki prikazuje razliko med nakupno in prodajno

21,8

Po različnih scenarijih vpliva koronavirusa na

poslovanje uprava predvideva, da

bi letošnja količinska prodaja proizvodov

iz nafte lahko dosegla med 83 in 86 odstotki lanske

zavoda

za

-

pri tem izločijo vpliv nakupov

blagovne rezerve. Glede

na oceno

zmanjšanja prodaje v prihodnjih mesecih,
ukrepe

za racionalizacijo

stroškov in pri-

lagajanje obsega naložb bi skupina Petrol

Količina prodanega utekočinjenega naftnega

milijona evrov je imel

plina seje povečala za štiri odstotke (na 36.300

Petrol čistega dobička v

73 in 79 odstotki lanskega oziroma med

ton), prodaja zemeljskega plina pa je primerljiva

prvem četrtletju, kar je

77 in 84 odstotki lanskega brez enkratnih

z letom prej, prav tako prodaja trgovskega blaga

tri milijone bolje od lani.

v letu 2020 lahko

dosegla EBITDA med

dogodkov (iz lanskega EBITDA

smo izlo-
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čili odpravo rezervacij za tožbe in kazni za v letu

jila iz programa likvidnostne podpore

2019 končane postopke, ki imajo skupen vpliv,

posledicami epidemije COVID-19.

v vrednosti

spopad

s

11,1 milijona evrov), pojasnjujejo v
V Revozu bo kriza zahtevala lani

Petrolu.

pričaka-

Skupina Petrol je otežene razmere

ustvarjenih 500 delovnih mest

la z neto zadolženostjo od 2,1- do 2,3-kratnika

Novomeški Revoz v lasti francoskega Renaulta

zadnji dan prvega

letos napoveduje zmanjševanje števila zaposle-

EBITDA. Iz bilance skupine

na

četrtletja, torej v času epidemije, izstopa kar 260

milijonov

evrov

prostih denarnih sredstev (konec

nih

na raven leta

2018, potem ko

zaposlenih povečali

za

so lani število

512 oziroma skoraj

za

Lanska štiriodstotna rast
prihodkov od

ta znašala 42 milijonov), hkrati

petino. Koronakriza je izrazito udarila po proiz-

prodaje Adrie

pa se je dolg povečal za 185 milijonov evrov. Ker

vajalcih vozil in tudi verigi dobaviteljev, ki se jim
posvečamo v nadaljevanju. Po rekordni lanski

Mobila,

so se denarna sredstva povečala bolj od finančnega

dolga, seje neto finančni dolgkljub visokim novim

prodaji v vrednosti

minulega leta

so

zadolžitvam zmanjšal. »Na področju upravljanja
likvidnosti smo s

črpa-

1,8 milijarde evrov največji

slovenski izvoznik letos pričakuje 24-odstotni

upad

na

1,37 milijarde

evrov,

znižanje EBITDA

ki ga vodi

Sonja Gole, se

zdi uspeh, saj
se je gospodar-

ska rast začela

njem obstoječih kreditnih

za 39 odstotkov, na 61 milijonov, po osveženih

ohlajati, z njo pa

visoko

načrtih pa nameravajo leto končati s simboličnim

tudi nakupi trajnih

dobičkom 1,6 milijona evrov.

dobrin. Skromnej-

Bodo avtodomi zamenjali hotele

poslovanja, ki

nimi razmerami v aprilu

in pomagali Adrii Mobilu?

je lani stopil za

in maju 2020. Z nekate-

V Novem mestu je še

rimi kreditorji smo se še

sicer Adria Mobil, ki izdeluje avtodome in počit-

dodatno dogovorili za povečanje rezervnih kre-

niške prikolice. Ta panoga je ena bolj cikličnih

linij

oblikovali

24

likvidnostno rezervo,

odstotni upad proda-

nam je pomagala pri spo-

evrov,

ki

padanju z zaostrenimi trž

1,37 milijarde

je, na

letos pričaku-

jejo v Revozu.
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za

ši je dobiček iz

en

proizvajalec vozil, in

ditnih linij,« sporočajo iz Petrola. Konec aprila je

in odseva pripravljenost gospodinjstev

Petrol pri EBRD najel še 25 milijonov evrov poso-

naložbe. Ob upoštevanju tega se lanska štiriod-

za

se

12

odstotkov.

večje

GRADBINCI

Z VELIKIMI INFRASTRUKTURNIMI PROJEKTI LAHKO
ŠE ZRASTEJO
Lani so državni statistiki tudi ob koncu

leta, ko je gospodarska aktivnost začela pešati, izmerili

rast v

gradbeništvu. To se kaže tudi v osemodstotni rasti prihodkov v panogi (povprečje za celotno gospo-

darstvo znaša štiri odstotke), podobno pa je lani rasel tudi čisti dobiček gradbenih družb. Pri tem je ob
rastočem domačem povpraševanju zanimivo, da so gradbinci bolj kot doma povečali prihodke na tujem,

Inženirinška druž-

in sicer za 14 odstotkov, delež tujih prihodkov tako znaša 16 odstotkov.

ba Riko, ki jo vodi

Lanske podatke o poslovanju nam je zaupalo pet gradbenih oziroma inženirinških družb, med katerimi

Janez Škrabec,

pa je prihodke povečal le Kolektor Koling, in sicer za četrtino, na 148 milijonov evrov, krepko je povečal

je lani ustvarila

tudi dobiček, s 3,4 na 8,1 milijona evrov.

95 milijonov

Zelo podobno kot prejšnje teto (118,5 milijona evrov prihodkov in 3,2 milijona dobička) je posloval CPG,
družba v lasti Kolinga, ki je v prejšnjih letih z izplačili dobička lastniku poskrbela za izboljšanje rezultata.
Podobno kot prejšnje leto je posloval tudi dolenjski gradbinec CGP v lasti zakoncev Južna. Prihodki so
upadli za dva odstotka,
Primerljive rezultate

z

na

155 milijonov, dobiček pa je zrasel

za osem odstotkov,

na 9,9 milijona evrov.

letom 2018 je lani imela tudi inženirinška družba Riko, ki je ob 95 milijonih evrov

prihodkov imela za 150 tisoč evrov dobička. Za letos so bolj optimistični, saj napovedujejo desetodstotno
rast prihodkov

in pol milijona evrov dobička. Veliki gradbinci, ki bodo uspešni pri pridobivanju poslov v

prihajajočih velikih infrastrukturnih projektih (podrobneje o tem v prispevku o naložbah na strani 40), bi

lahko kljub zaostrenim gospodarskim razmeram

izboljšali izkaze in bilance.

evrov

prihodkov in 150

tisoč evrov dobička. Za letos so
bolj optimistični,
saj napovedujejo

desetodstotno

rast prihodkov in
pol milijona evrov

dobička.
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stotna rast prihodkov od prodaje zdi uspeh, saj

prodaja narašča.

začela ohlajati, z njo pa
tudi nakupi trajnih dobrin. Da razmere vendar-

bi zaradi virusa raje kot v hotelih dopustovali v

seje gospodarska rast

lastnem avtodomu.

le niso bile rožnate, pa kaže skromnejši dobiček

iz poslovanja, ki seje lani stopil

za

12 odstotkov,

dobičkovna (EBITD) marža pa seje z 11 znižala

namreč razmišljajo, da

Številni

Carthago iz Odrancev, ki je v prejšnjih letih
podobno kot Adria Mobil uspešno jezdil

na valu

rastočega povpraševanjapo avtodomih, podatkov

na

devet odstotkov. V tekočem letu bo zanimi-

za

vo

spremljati prodajo avtodomov, saj, denimo,

pa v poslovnem letu, ki se zanje konča julija, pri-

v nekaterih ameriških

koronavirusu

zveznih državah kljub

oziroma prav zaradi epidemije

-

-

poslovanje v lanskih 12 mesecih

ne razkriva, je

hodke povečal za dober odstotek, na 205,7 milijona

evrov, čisti poslovni izid pa je ob naraščajočih

stroških dela in storitev upadel za skoraj dve treNAJVEČJI DELODAJALCI

tjini, na 5,2 milijona evrov.

KRKA PREHITELA POŠTO,

Luka Koper z bremenom novega davka

SPAR PA KMALU GORENJE?

Čeprav so celotno minulo leto zaznamovala trenja zaradi trgovinske vojne, kar seje v nekaterih

-

TOP A101

Podatke o lanskem poslovanju nam

»••
najvecji
■

je

aeioaajaici
Povprečno

Poslovni

v leto

zaposlenih

Število

sistem

MercatorpHHHHI
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Gorenje
Spar

4

1

Slovenija**

Lek

Aripf

delo. Pretovor v Luki Koper je bil lani sicer za tri

pg nista povečalfl štev j la

odstotke manjši, vseeno pa so prihodki poskočili

bUb

�B

Petrol

4

'

'

̘

391

313

feH||4.oo6

Med njimi je Mercator, ki se sicer
. . H _,m rzi na rv em mestu najvecP

pritiskom naraščajočih stroškov, predvsem dela.

jih po številu zaposlenih. To je Lani

Kot je znano, se Luka Koper pri pretovarjanju ne

upadlo za 256, na 8.007 zaposlenih,

zanaša več toliko na zunanje izvajalce pristani-

»■

Į
Up-200

þ

Engrotuš*

ških storitev, ampak na lastne moči in zaposlene
prek kadrovskih agencij.

zaposlenih kot posledice racionaliza-

zaposlenih zraslo

cije poslovanja ter oddvojitve neka-

dela pa so poskočili za 27 odstotkov. Se je pa z

terih

rastjo števila zaposlenih

poslovnih

delov Mercatorja.

na

največji zaposlovalec. Glede na izpe-

za tretjino,

lj an

in napovedano krčenje števila

°

■M

2 189
'

°'
ne

straneh
Viri:

S

podatki

so za

a1e tos ¾ 'na

X več

P

e

letna poročila,

merilu, podatkov za lani pa
va

i°

ne razkri-

in ob upoštevanju rasti števila

“

zaposlenih v Šparu Slovenija lahko

30-35.

družbe,

anketa

matična

lastna

.„

,

.

„

,

, „

pričakujemo se kakšno zamenjavo
mest. Drugi

največji trgovec v državi

3.204

evre bruto.

opazno

znižala

pov-

Čisti dobičekje tako upadel

na 38,8 milijona

evrov,

kar uprava

takse na pretovor

-

to je država uvedla

za sofi-

nanciranje gradnje drugega tira.

Pretovor je v prvem trimesečju še bolj upadel,
za

12 odstotkov, prihodki pa

55 milijonov

za devet odstotkov, na

evrov.

Dobiček iz poslovanja

sta

in čisti dobiček
se

zmanjšala kar

je lani povečal prihodke za štiri odstotke, na 751 milijonov evrov, re-

za

zultata pa ne razkrivajo. Še manj povedo v celjskem Engrotušu (2.779

oziroma

polovico,

na devet

sedem

zaposlenih v letu 2018), podobno pa velja za kadrovsko agencijo

milijonov

Adecco HR, kije predlanskim zaposlovala 3.230 ljudi,

Kaj je razlog? »Za

Skupna zaposlenost v državi seje lani zvišala za 2,4 odstotka, na

Posledično je število

390 (39 odstotkov), stroški

pripiše tudi več kot štirim milijonom evrov nove

zaposlenimi četrta največja po tem

razkrivajo;

rnapSve

-

družba je bila v letu 2018 s 4.391

za

prečna mesečna bruto plača, in sicer za desetino,

prehitela Pošto in postala drugi

zaposlenih v Gorenju
Telekom siovemje

Kljub temu seje dobiček znašel pod

kar je za 1.700 manj kot leta 2014,

Z Lanskimi zaposlitvami je Krka
3 - 212

za odstotek.

odkar spremljamo zniževanje števila

3.230

m*

Revoz

lanskih

zap0

slenih.

a

siovemje

Posta

to prihodkov večjih slovenskih logistov ni priza-

lodajalcev v državi, le dva med njimi

trcln0

HBBIšiš

Krk

p a L 0 sedem od 11 največjih de-

zaU

segmentih mednarodne trgovine že izrazilo, pa

5,4 milijona

evrov.

evrov

9
odstotkov so Luki Koper
upadli prihodki v prvem
trimesečju.

1/2

1,045 milijona ljudi, kar je največ v samostojni Sloveniji. Vendar se

manjši čisti prihod-

manj četrtletnega

je konec marca vpliv korone kljub ukrepom že poznal, saj je število

ki od prodaje zaradi

čistega dobička je imela

zaposlenih upadlo na 1,042 milijona.

manjšega pretovora,

družba.
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NAJBOGATEJŠI SLOVENCI
stroški dela, ki so bili v letu 2020 za 2,4 milijona
evrov

višji

višji, in stroški takse

za

na pretovor,

ki

726 tisoč evrov,« rezultate skupine tolma-

V Luki Koper so konec maja ob objavi četrtletnih izkazov izrazili pričakovanje, da bo pande-

mesecih sicer občutnej e vpliva-

la na poslovanje pristanišča, kljub temu pa bodo
vse naložbe nadaljevali. Aprila so najbolj občutili

upad pretovora, povezanega z avtoindustrijo

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

-

MILI JARDA PRI H ODKOV
Ljubljanski Belektron v lasti enega najbogatejših Slovencev Boštja-

či uprava.

mij a v prihodnj ih

NOV MEJNIK ZA BELEKTRON

so bili

-

od

na Bandlja,

ki se ukvarja

s trgovanjem z

emisijskimi kuponi, je lani

postavil nov mejnik. Po 42-odstotni rasti so prihodki prvič doslej
presegli milijardo evrov, natančneje 1,042 milijarde.

Je pa bil čisti

dobiček v vrednosti 9,1 milijona evrov skromnejši od prejšnjega
rekordnega leta, ko je znašal 24,3 milijona evrov. Kot zapišejo v

letnem poročilu, je cena emisijskih kuponov zelo nihala, kar je

železove rude do pločevine za proizvodnjo vozil,

ustvarilo zahtevne razmere za poslovanje, rast prihodkov pa je

rezervnih in sestavnih delov ter sestavljenih

posledica večjega obsega trgovanja. Vrednost kuponov seje v prvih

avtov.

treh mesecih leta znižala za več kot 40 odstotkov, do konca junija pa
se je vrnila na ravni

Intereuropa zaznava

slabšo plačilno

s konca prejšnjega leta.

V družbi poudarjajo, da

imajo vzpostavljen sistem obvladovanja tveganj, iz bilanc pa izhaja,
podobno kot leto pred tem

disciplino

da so imeli konec prejšnjega leta

Podobno je posloval tudi koprski logist Inter-

bančnem računu 30 milijonov evrov.

-

-

na

europa, kije lani izenačil prihodke iz leta 2018,
ko so dosegli največjo prodajo od prejšnje krize.

prvem trimesečju so prihodki skupine upadli za

Čisti dobiček v vrednosti 3,4 milijona

tri odstotke, na 38,4 milijona evrov, čisti dobiček

evrov pa

je zaradi višjega plačila davka od dobička (kot

v vrednosti

posledica sprememb davčne obravnave odlo-

skromnejši od rezultata v prvem lanskem trime-

ženih davkov) za petino manjši kot leto prej. V

sečju. »Upad prihodkov od prodaje

pol milijona

evrov pa je za tretjino

se

pričakuje
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TELEKOMUNIKACIJE
tudi v prihodnjih mesecih. Prav tako so se zaradi

epidemije nekoliko poslabšale plačilne navade

KDO IMA NAJVEČJO MARŽO?

nekaterih kupcev,« v majskem razkritju rezul-

Toplo-hladno so poslovale največje

tatov prvega trimesečja zapišejo v Intereuropi.

cijske

Dodajajo, da

so se znova zmanjšali,

so izkoristili državno pomoč

odloga

in sicer

za šest odstotkov,

čisti

plačil obveznosti posojilojemalcev in nekatere

dobiček pa je znašat vsega 0,6

druge ponujene pomoči v zakonu

radi enkratnih dogodkov, predvsem zaradi odločitve

ukrepih

za zajezitev

o interventnih

epidemije.

je, po besedah novega predsednika uprave pa

bo koprski

logist

s

pomočjo

milijona evrov

-

za-

arbitražnega sodišča Mednarodne trgovinske zbornice

Intereuropo je lani prevzela Pošta Sloveni-

novega lastnika

lažje refinanciral 55 milijonov

evrov

posojila.

glede nakupa 34-odstotnega poslovnega deleža v

družbi Antenna TV SL. Brez tega
bi presegal 20 milijonov evrov.
So pa v zadnjem letu zmanjšali

2

Novi lastnik je namreč izdal poroštvo v višini

število zaposlenih za 78, tako da

80 odstotkov zneska. Proučujejo tudi možnosti

jih je zdaj 2.189, vseeno pa so bili

odstotka manjše

konsolidacije in optimizacije skladiščnih zmogljivosti, združevanje transportnih linij in soupo-

stroški dela zaradi naraščajočih

prihodke je imela

rabo transportnih sredstev.

plač enaki kot leto prej.

skupina Telekom v

Druga največja telekomunikacijska operaterja,

Pošta rasla s paketi

mach,

Al in

Pošta Slovenije ima za seboj leto triodstotne rasti

za odstotek oziroma štiri odstotke. Alje čisti dobiček uspelo

paketnih storitev. Cisti dobiček je upadel

povečati za 38 odstotkov, na

za

58

prvem trimesečju.

Tele-

tani prihodke povečala

sta

prihodkov, predvsem zaradi devetodstotne rasti

12
odstotkov je zra-

12,1

sel čisti dobiček

odstotkov, na 4,2 milijona evrov, medtem ko je

milijona evrov, kar je največ v

skupine Telekom

dobiček iz poslovanja pred amortizacijo za manj

zadnjih treh

prvem četrtletju.

kot desetino zaostal za tistim leto prej. Sklepamo,

manj kot v letih pred tem, ko je

daje razlog
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tri telekomunika-

družbe. Prihodki največje, Telekoma Slovenije,

za takšen upad posledica prevredno-

tenja sredstev, najverjetneje nepremičnin.

letih, a hkrati opazno

v

ustvarjal večdesetmilijonske dobičke. Telemach pa je s
5,7 milijona
za izidom

evrov dobička za sedem

odstotkov zaostal

prejšnjega leta. Čisti dobiček je podobno kot

v prejšnjih letih skromnejši zaradi ogromnih finančnih

RDEČE ŠTEVILKE

odhodkov zaradi odplačevanja 200-milijonskega

LANI NE TAKO REDKI VELIKANI
Z IZGUBO

poso-

jila svoji lastnici po osemodstotni obrestni meri. Če bi

dobiček iz poslovanja vseh omenjenih družb primerjali

z njihovimi prihodki, bi Telemach imel 8,5-odstotno
EBIT maržo, Al 6,7-odstotno, Telekom Slovenije pa

Kar šest od 67 družb, ki so nam zaupale podatke o poslovanju

v letu

2019, je v minulem letu debelih krav poslovalo z

izgubo. Največjo ima Mercator, ki
evrov izgube. Alpina,

je lani imel

13,8 milijona

ki je v letu 2018 prvič po letu 2011

5,6-odstotno.

T-2 lanskih podatkov ni razkril.

Za prvo letošnje četrtletje je podatke o poslovanju
razkril le borzni Telekom. Skupina je imela za dva
odstotka manjše prihodke kot lani v tem času, EBITDA

poslovala z dobičkom (znašal je 3,8 milijona evrov), je lani

je primerljiv z lansko, čisti dobiček pa so povečali za

imela 1,6 milijona izgube, Še sedmo leto zapored se je lani

odstotkov, na 11,3 milijona evrov. Neto dolg skupine se

v rdečih

številkah znašel papirničar Vipap Videm Krško, in

je v letu dni zmanjšal za odstotek in je ob koncu marca

sicer za

2,2 milijona

evrov,

kar je skoraj še enkrat toliko kot

leto prej. V rdečih številkah so bile lani tudi vse tri družbe,

ki

so del skupine

SIJ: SIJ Ravne Systems (-0,9 milijona

znašal 397,6 milijona evrov, So pa ob razkritju podatkov prvega trimesečja opozorili, da bo epidemija imela
negativen vpliv na EBITDA skupine v obsegu približno

evrov), SIJ Acroni (-4,4 milijona), SIJ Metal Ravne (-10,7

tri odstotke glede na načrtovanega; prvotno so načr-

milijona evrov). Celotna skupina SIJ je lani sicer predvsem

tovali rast EBITDA za pet milijonov evrov, na 210,6

zaradi prodaje Perutnine Ptuj

-

s transakcijo so ustvarili

84,5 milijona evrov čistega dobička
evrov čistega

-

12

milijona evrov.

imela 85 milijonov

dobička.
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V treh mesecih niti evra zaslužka
3.7.2020 | 19:10

Novo mesto - Veliko krizo zaradi epidemije
koronavirusne bolezni občutijo tudi naši šoferji, zlasti
v turistični branži. »Prvi smo morali nehati s prevozi,
zadnji bomo spet lahko začeli, skratka prevozniki
turističnih avtobusov smo najbolj prizadeti,«
pove Miran Štukelj, direktor družinskega podjetja
Minotour, prevozno, turističnega in trgovskega
podjetja Novo mesto d.o.o.
Miran Štukelj s svojim avtobusom, ki je že
predolgo le parkiran pred hišo.
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Štukelj je tudi predsednik sekcije za promet pri
Območni obrtno-podjetniški zbornici Novo mesto,
zato problematiko šoferjev - tako avtobusnih kot prevoznikov v gradbeništvu,
špediciji, itd. - dobro pozna. A najhuje je s tistimi, ki vozijo le turiste, saj se je tu delo
čisto ustavilo. Sam sodi mednje.
»Zadnjo vožnjo sem imel 7. marca v Kranjsko Goro,
od takrat je avtobus vseskozi parkiran pred hišo.
Doživel sem že razne krize, bili so tudi nevarni
virusi, pa krize ob osamosvojitveni vojni, ob
gospodarski krizi 2008, ko se je poznal močan upad
dela, a tako kot sedaj ni bilo nikoli,« pripoveduje naš
sogovornik in doda, da kaj takega ni pričakoval.
»Mislil sem, da bo karantena trajala dva tedna ali kaj
Štukelj s hčerko Petro, ki je
več, ne pa tri mesece. V tem čas nisem zaslužil niti Miran
zaposlena v družinskem podjetju.
evra. A tudi za naprej ne kaže kaj bolje, letošnja
turistična sezona je zaključena, kar se tiče prevozov
v turizmu,« je prepričan, pritrdi pa mu tudi hčerka Petra, ki je že drugo leto
zaposlena v njihovem družinskem podjetju in se ukvarja s komercialo v turizmu, je
lokalna vodička in vodi trženje Turizem v zidanicah.
Kriza po "mrtvi" sezoni
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Situacija je še hujša, ker je ta kriza prišla po »mrtvi« zimski sezoni. Spomladi in
poleti prevozniki turističnih avtobusov očitno ne bodo zaslužili nič, jeseni se bojijo,
da zaradi kakega drugega vala epidemije še ne bo dela, nato pa se bo spet pričela
nova »mrtva« sezona. »Prihranki bodo potrošeni, pomoči države najbrž ne bo več,
kredite bo treba odplačevati, res bo problem preživetja,« odkrito pove Štukelj, ki je
vso delovno dobo šofer avtobusa.
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To ni nič čudnega, saj je kamion vozil že njegov oče in Miran mu je večkrat pomagal
in ga spremljal na vožnjah ter se učil. Tako je že zelo zgodaj vrtel volan tovornjaka,
pri 21. letih pa opravil izpit za avtobus. Prve kilometre je naredil z avtobusom Zveze
združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, potem si je v Novem mestu kupil
fotokopirnico, a tam ni zdržal dolgo. Pogrešal je razgibano šofersko delo, stik z
ljudmi, zato se je spet vrnil in začel na svoje. V času osamosvojitve je ob upokojitvi
Cirila Zajca kupil njegovo firmo Monitour in avtobus ter postal samostojen. Takrat je
bilo njegovo podjetje eno prvih d.o.o., saj samostojni podjetniki niso mogli voziti v
Nemčijo, ki je bila takrat ena donosnejših destinacij.
Prevozil je večino evropskih držav in s svojim avtobusom - najprej ga je imel za 37
oseb, nato za 50 - marsikam popeljal številne izletnike. V svojem poklicu, ki je
nedvomno način življenja, saj nima ustaljenega delovnika, prilagoditi pa se mu
mora tudi družina, je užival. Čeprav brez odgovornosti, preudarnosti in vztrajnosti
ne gre. Do upokojitve ima še šest let, »a ta morda bodo ta najtežja,« razmišlja
Miran, ki pove, da mu bo za tri mesece država plačala minimalno neto plačo (torej
80 odstotkov redne) in prispevke za socialno in zdravstveno zavarovanje, ne pa
dohodnine.
Denar prihaja z zamudo
A kaj, ko denar prihaja z zamudo. Do srede prejšnjega tedna je dobil plačo šele za
drugo polovico marca, ta mesec pa za april. »Tako moraš stroške, ki jih kljub nedelu
vseeno imaš (obresti od kredita, telefon, takse, zavarovanja vozil…) nekako pokriti
vnaprej. A upad na turističnem prevozništvu je res 100-odstoten. Zaradi uredbe
države, ki nam ne dovoli delati, avtobusni turistični prevozi stojijo. Povem vam, da
komaj mirimo ljudi iz naše branže, da ne gredo na ceste, saj se zavedamo, da gres
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res za skrajen ukrep, ki si ga ne želimo,« pripoveduje predsednik sekcije za promet
pri novomeški OOZ, ki pove še, da je bolje za tiste šoferje, ki nudijo linijski promet,
dobili so tudi subvencije države, oni pa ne, kljub obljubam…
Zaseden le 40-odstotno
Zaradi omejitev v avtobusih zaradi koronavirusa, ki jih je veliko, je težko. Če se drži
vseh pravil, potem je njegov avtobus s 50 sedeži lahko zaseden le 40-odstotno, kar
pomeni okrog 17 ljudi. To pa seveda ne gre.
»Cena za izletnika bo posledično dvakrat višja, pri čemer je treba vedeti, da vozim
na izlete in ekskurzije razna upokojenska in druga društva, šolarje, kar pomeni, da
gre za nizkocenovne poti. Sicer pa zdaj sploh ni povpraševanja, saj so ljudje
prestrašeni, ne upajo si potovati, bojijo se drugega vala epidemije. Tudi tujcev ne
bo še lep čas in resnično je brezizhodno,« pravi Štukelj, ki je že tri desetletja šofer.
Že 15 let ponuja tudi kombi do 9 oseb za izlete manjših skupin, s šoferjem ali brez,
pogosto so se zanj odločali tujci, a tudi ta že lep čas stoji pred hišo.
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Žal avtobusnim prevozom v turizmu ne pomagajo niti turistični boni, »izvzeti smo iz
pomoči države, ki pomaga turizmu. Najtežje je, ker si sam in nemočen, nimaš kaj
storiti, čeprav vseskozi razmišljamo, kaj bi še lahko počeli, da bi omilili to krizo, kajti
jasno je, da na dolgi rok takega prevoza, kot je bil, ne bo več,« pove hči Petra.
Zastoji na mejah
V Sekciji za promet pri Območni obrtno-podjetniški zbornici Novo mesto, ki
šteje 88 članov, ki opravljajo prevoze blaga in oseb, ter upravljalci gradbene
mehanizacije, si prizadevajo za reševanje svojih težav preko OZS.
Kot pove Štukelj, predsednik dolenjske sekcije za promet, se s posledicami
koronakrize srečujejo tudi prevozniki v gradbeništvu. Dela je vse manj, a največji
problem so cene. Ker je investicij manj, so cene na trgu zelo padle. Že dolgo pa se
vlečejo tudi težave zaradi evropske uredbe trajanja vožnje, ki je enaka za vse
prevoznike, tudi iz gradbeništva.
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Vozniki v špediciji, ki vozijo robo v tujino, imajo zaradi epidemije okrog 20 odstotkov
manj dela. Velik problem jim predstavljajo dolgotrajni zastoji na državnih mejah
zaradi kontrol, ki trajajo tudi po šest do sedem ur. »Namesto da bi bil šofer že v
Salzburgu, je še na Karavankah. Pot se zato res zavleče,« pripoveduje Štukelj, ki
tudi iz svoje 30-letne prakse poklicnega šoferja opaža, da je vse več inšpekcijskih
nadzorov in policijskih kontrol na cestah.
»V 25 letih me ni obiskal inšpektor, lani in predlani pa štirikrat v letu. Treba se je res
držati pravil, ker so kazni visoke,« pravi Štukelj, ki pove tudi, da se njihova sekcija
enkrat letno sestane z novomeško policijo, kjer predebatirajo aktualno
problematiko.
Šoferji kot stalnico med problemi izpostavljajo drage cestnine, zlasti pri nas. Visoke
morajo plačevati zlasti gradbeni stroji. »A zaradi omejitev obremenitev so šoferji
prisiljeni uporabljati avtoceste,« pove Miran Štukelj, ki kljub vsem težavam upa, da
se situacija za vse čim prej spremeni. Da bo tudi sam spet lahko sedel v svoj
avtobus Minitour in potnike popeljal na izlet v kake lepe kraje.
Članek je bil objavljen v 25. številki Dolenjskega lista 18. junija 2020.
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Miran Štukelj s hčerko Petro, ki je zaposlena v družinskem podjetju.
Kdaj bom spet lahko napolnil svoj avtobus, se sprašuje Miran Štukelj.
Besedilo in foto: Lidija Markelj
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Trenutno v Pomurju iščejo medicinsko sestro,
kuharja in vodjo kavarne
03.07.2020 ob 6:00

Tudi ta teden smo za vas preverili spletno stran Zavoda za
zaposlovanje RS. Nekaj najbolj zanimivih smo izbrskali, preverite,
morda pa je katero delovno mesto ravno pravšnje za vas.
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AVTO CENTER ANDREJEK d.o.o.; AVTO CENTER ANDREJEK
d.o.o., PE Veščica išče avtoelektričarja za nedoločen čas. Od
kandidatov pričakujejo srednjo poklicno izobrazbo, oziroma srednjo
strokovno ali srednjo splošno. Pričakujejo tudi eno leto delovnih
izkušenj, vozniški izpit B kategorije in tekoče znanje slovenskega
jezika. Kandidati lahko pošljejo vlogo po e-pošti ali pa za razgovor
pokličejo do 11.7.2020.
REFLEX podjetje za zaključna in obrtna dela v gradbeništvu, inženiring
in trgovina Gornja Radgona d.o.o. išče tri brusilce za določen čas z
možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Pričakujejo srednjo strokovno
ali srednjo splošno izobrazbo, smer Tehnika, alternativa je tudi srednja
poklicna. Pričakujejo vozniški izpit B kategorije, tekoče znanje

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

slovenskega jezika, predvsem pa tudi interes za .delo in samostojnost.
Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti do 11.7.2020.
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CARIMPEX CAR ALEKSANDER S.P.; CARIMPEX, Car Aleksander
s.p., PE Okrepčevalnica menza, Catering išče delilca malic za
nedoločen čas. Od kandidata pričakujejo osnovnošolsko izobrazbo oz.
nižjo poklicno/srednjo poklicno izobrazbo ter eno leto delovnih
izkušenj, tekoče znanje slovenskega jezika in vozniški izpit B
kategorije. Kandidati naj pokličejo za razgovor do 7.7.2020.
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA išče diplomirano
medicinsko sestro v negovalni enoti za nedoločen čas. Pričakujejo
visokošolsko izobrazbo 1. stopnje ali visokošolsko strokovno
(prejšnjo), smer Zdravstvena nega in babištvo, 9 mesecev delovnih
izkušenj, tekoče znanje slovenskega jezika in osnovna računalniška
znanja. Potrebna je tudi veljavna licenca za samostojno opravljanje
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dela v zdravstveni dejavnosti. Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti do
4.7.2020.
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GL MONT, mehanska obdelava kovin, d.o.o. išče šest izvajalcev
suhomontažne gradnje s končano srednjo poklicno izobrazbo
oziroma tudi nižjo poklicno ali osnovnošolsko izobrazbo. Za zaposlitev
ta določen čas pričakujejo tri leta delovnih izkušenj ter pripravljenost za
delo v tujini (Avstrija, Nemčija). Kandidati naj za razgovor pokličejo do
5.7.2020.
GOSTIŠČE KUZMIČ, SLAVKO KUZMIČ S.P. išče kuharja za določen
čas. Pričakujejo srednjo poklicno izobrazbo, smer Hotelirstvo in
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gostinstvo. Kandidati naj za razgovor pokličejo do 4.7.2020.

CARIMPEX CAR ALEKSANDER S.P.; CARIMPEX, Car Aleksander
s.p., PE Okrepčevalnica menza, Catering išče kuhinjskega
pomočnika za nedoločen čas z osnovnošolsko ali nižjo poklicno
izobrazbo. Pričakujejo tudi eno leto delovnih izkušenj ter vozniški izpit
B kategorije. Kandidati naj pokličejo za razgovor do 7.7.2020.
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MLADINSKI INFORMATIVNI IN KULTURNI KLUB MURSKA SOBOTA
išče vodjo kavarne za določen čas s srednjo strokovno ali srednjo
splošno izobrazbo. Pričakujejo eno leto delovnih izkušenj, tekoče
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

znanje slovenskega jezika ter osnovna računalniška znanja. Prijava je
mogoča do 10.7.2020, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.
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Podrobnosti izbranih prostih delovnih mest in ostala prosta delovna
mesta si lahko ogledate tukaj.
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Površina: 277 cm2

Zavrč • Pomoč pri izgradnji malih čistilnih naprav

Občanom na voljo 15.000 evrov
Občina Zavrč bo tudi letos občanom pomagala pri financiranju gradnje malih
komunalnih čistilnih naprav. Občani lahko pridobijo do 50 % vrednosti upravičenih stroškov gradnje , kandidirajo pa lahko komaj po zagonu naprave.
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Karmen Gmjak
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AJDOVSKI SVETNIKI O PROJEKTIH ZA MLADE
Petek, 03. julij 2020

Včeraj je v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini potekala
14.redna seja ajdovskega občinskega sveta, na katerem je bilo kar
enajst točk dnevnega reda. Največ pozornosti so svetniki posvetili
rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2020. Sprememba
proračuna je bila nujna po posameznih popravkih, ki bodo pripomogli k
realizaciji dveh večjih projektov. Žpan občine Ajdovščina Tadej
Beočanin.
Izjava Tadej Beočanin 1
Nov poseg v proračun Občina Ajdovščina načrtuje še jeseni, ko bo
znanih več podatkov o posledicah COVID-19. Na seji sta bila sprejeta tudi odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje večstanovanjske soseske Lipa v Ajdovščini in za območje zaselka Strane na Planini. Tadej Beočanin:
Izjava Tadej Beočanin 2
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V Občini Ajdovščina se že nekaj let spopadajo s stanovanjsko stisko predvsem mladi, zato se je občina odločila poiskati ustrezen
teren za potencialne kupce in najemnike. Povpraševanje in pomanjkanje stanovanj sta predvsem izrazita v mestu Ajdovščina, saj
med mladimi prevladuje trend selitve v urbana okolja. A veliko je tudi zanimanja za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš, zato
bo občina dodatno komunalno opremljala tudi manjša območja za gradnjo hiš po vaseh. Seveda pa imajo o gradnji stanovanj
soseske Lipa in o komunalnem opremljanju za individualne stanovanjske hiše za območje zaselka Strane pomisleke tudi okoliški
prebivalci.
Izjava Tadej Beočanin 3
… še pove Beočanin. S preseljevanjem mladih v ajdovsko občino narašča tudi potreba po varstvu otrok. Samo letošnjem letu se
je na novo v ajdovski vrtec vpisalo 270 otrok, s septembrom bo v njem 1.016 otrok, ki bodo razporejeni v 56 oddelkov. Prostorsko
stisko delno rešujejo z začasnimi lokacijami, a bodo kljub temu morali več otrok odkloniti.
Na včerajšnji seji so ajdovski svetniki sprejeli prostorski akt za gradnjo novega vrtca Police na območju pod Gradiščem v
Ajdovščini. 20 oddelčni vrtec je zasnovan kot dvoetažni objekt z moderno spremljajočo infrastrokturo in urejenim okoljem. Poleg
gradbene parcele vrtca obsega območje urejanja tudi rekonstrukcijo ceste v Gradišče, umestitev transformatorske postaje in
ureditev ekološkega otoka.

Ana Štokelj
Tadej Beočanin 1

Tadej Beočanin 2

Tadej Beočanin 3
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Občina ponuja mesta za pripravnike
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Avtor: Uredništvo ZON - 3. julija 2020; 9.07

Občina Trbovlje že zadnjih nekaj let v svoje vrste uvršča tudi pripravnike. In nič drugače ne bo
letošnje poletje.
Pripravništvo je osemmesečno plačano delo za tiste, ki delovnih izkušenj še nimajo, imajo pa
ustrezno stopnjo izobrazbe. Običajno gre za prvo zaposlitev, lahko pa je oseba že bila zaposlena,
a ni dobila ustreznih delovnih izkušenj, primernih svoji izobrazbi. Na ta način želijo na trboveljski
občini ponuditi možnost za delo in pridobivanjem izkušenj tistim, ki tega drugje niso uspeli
pridobiti.
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Pripravnik prejema plačo, upravičen je do malice, potnih stroškov in sorazmernega dela regresa.
Objavljene so javne objave za delovno mesto pripravnik –
koordinator VII/1 v Kabinetu župana, kjer mora imeti
kandidati najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja)
smer turizem oziroma visokošolsko strokovno izobrazbo (prva
bolonjska stopnja) smer turizem oziroma visokošolsko
univerzitetno izobrazbo (prva bolonjska stopnja) smer
turizem.
Kandidati, ki bi se želeli prijaviti na prosto delovno mesto pripravnik – Strokovni sodelavec
VII/1 v Oddelku za premoženjske zadeve morajo imeti najmanj visokošolsko strokovno
izobrazbo (prejšnja ali prva bolonjska stopnja) oziroma visokošolsko univerzitetno izobrazbo
(prva bolonjska stopnja) pravne smeri.
Prav tako pa je na voljo tudi delovno mesto pripravnik – Strokovni sodelavec VII/1 v
Oddelku za okolje, prostor in gospodarske javne službe, kjer morajo imeti kandidati
najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja ali prva bolonjska stopnja) oziroma
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visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prva bolonjska stopnja) smer gradbeništvo, arhitektura.
Rok za prijavo je 20. julij 2020.
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Junija prvič po treh mesecih manj brezposelnih
03.07.2020 11:58

Ljubljana, 03. julija (STA) - Konec junija je bilo v evidenci brezposelnih registriranih
89.377 oseb, kar je 1,1 odstotka manj kot maja in 26,3 odstotka več kot junija lani, so
objavili na Zavodu RS za zaposlovanje. Po treh mesecih rasti števila brezposelnih se
je junija povečalo število prostih delovnih mest, hkrati pa so se umirila odpuščanja,
so pojasnili.
Ob koncu junija je bilo v Sloveniji registriranih 89.377 brezposelnih oseb, kar je 1038 oseb
oziroma 1,1 odstotka manj kot maja in 18.630 oseb oziroma 26,3 odstotka več kot junija
lani.
Na novo se je minuli mesec na zavodu prijavilo 7558 brezposelnih. S tem je število novih
prijav v mesečni primerjavi upadlo za 4,7 odstotka, v medletni primerjavi pa je poraslo za
83 odstotkov.
Med novoprijavljenimi je bilo 3554 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas,
588 iskalcev prve zaposlitve, 69 brezposelnih zaradi stečajev in 2201 trajno presežni
delavec.
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Število trajno presežnih delavcev se je v primerjavi z majem znižalo za 14,9 odstotka, glede
na lanski junij pa zvišalo za 282,8 odstotka. Med njimi so prevladovali tisti, ki jim je delovno
razmerje prenehalo v predelovalnih dejavnostih, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih
ter v trgovini ali gostinstvu.
Od 8596 brezposelnih, ki jih je junija zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma
samozaposlilo 7023 oseb, kar je 39,6 odstotka več kot maja in 85,7 odstotka več kot junija
lani.
Junija se je brezposelnost na mesečni ravni povečala v območnih službah Novo mesto
(+4,3 odstotka), Trbovlje (+2 odstotka), Sevnica (+1,9 odstotka), Nova Gorica (+1,1
odstotka) in Ljubljana (+0,3 odstotka). V ostalih se je zmanjšala; najbolj v območnih
službah Koper (-5,2 odstotka), Murska Sobota (-4,9 odstotka) in Maribor (-4,2 odstotka).
Na letni ravni je število registriranih brezposelnih naraslo povsod. Največje medletno
povečanje so zabeležile območne službe Kranj (+50,5 odstotka), Koper (+42,8 odstotka),
Ptuj (+39,7 odstotka), Velenje (+32,8 odstotka) in Nova Gorica (+31,7 odstotka).
Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja izobraževanja, zdravstva in
socialnega varstva, gradbeništva ter predelovalnih dejavnosti, so minuli mesec zavodu
sporočili 10.519 prostih delovnih mest, kar je 44,5 odstotka več kot maja in 13 odstotkov
manj kot junija lani.
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Največ jih je iskalo vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev predšolskih otrok (390), sledila so
povpraševanja po čistilcih, strežnikih in gospodinjskih pomočnikih v uradih, hotelih in drugih
ustanovah (375), delavcih za preprosta dela pri visokih gradnjah (343), voznikih težkih
tovornjakov in vlačilcev (341) ter natakarjih (341).
V prvem polletju letošnjega leta se je na zavodu na novo prijavilo 54.213 brezposelnih, kar
je 54,2 odstotka več kot v primerljivem obdobju 2019. Največ se jih je prijavilo zato, ker so
izgubili zaposlitev za določen čas (26.790). Iz evidence se jih je medtem odjavilo 40.128,
od teh 30.993 zaradi zaposlitve. To je 5,7 odstotka manj kot v primerljivem obdobju 2019.
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Zadnji podatki Statističnega urada RS o registrirani stopnji brezposelnosti pa so na voljo za
april, ko je bila 9,1-odstotna, kar je 1,1 odstotne točke več kot marca in 1,5 odstotne točke
več kot aprila lani. Stopnja registrirane brezposelnosti moških je bila 8,3-odstotna, žensk pa
10-odstotna. Najvišjo stopnjo je imela območna služba Murska Sobota (13,8 odstotka),
najnižjo pa območna služba Nova Gorica (6,4 odstotka).
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Lansko poslovanje posavskega gospodarstva zmerno
Objavljeno: Petek, 03.07.2020

Rubrika: GOSPODARSTVO Redakcija

Kljub nižjim prihodkom je posavsko gospodarstvo lani zabeležilo več dobička kot leto prej.
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Na krški izpostavi AJPES so, zaradi spomladanske epidemije in posledično podaljšanega roka za oddajo letnih poročil malce kasneje kot
običajno, predstavili poslovanje posavskega gospodarstva v lanskem letu.
Rezultati posavskega gospodarstva so vili v lanskem letu po besedah vodje krške izpostave AJPES Marijane Malus »zelo zmerni«,
vendar so bili, glede na dvoodstotno zmanjšanje prihodkov, ob tem pa šestodstotno zvišanje dobička, vseeno ugodni. »Nekateri
kazalniki so bili glede na celotno Slovenijo nekoliko nadpovprečni, drugi podpovprečni, vendar niso bistveno odstopali,« je še povzela
lansko poslovanje.
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Martina Radej in Marijana Malus z AJPES Krško
V večini ekonomskih kategorij zaradi obsega še vedno izstopajo družbe s področja dejavnosti oskrbe z električno energijo (v nadaljevanju:
energetike), vendar tudi družbe na drugih področjih poslujejo uspešno.
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Prihodki lani nekoliko nižji …
Poglejmo nekaj bistvenih podatkov. 1508 posavskih gospodarskih družb, ki so AJPES predložile letna poročila, je v lanskem letu
zabeležilo slabi 4,2 milijardi evrov prihodkov oz. 2 % manj kot leto pred tem, medtem ko so bili prihodki na nivoju države za 4 % višji.
Največ, za 121 milijonov evrov, so prihodke zmanjšale družbe s področja energetike, najbolj povečale pa dejavnosti trgovine, vzdrževanja
in popravil motornih vozil (v nadaljevanju: trgovine), za 29 milijonov evrov.
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Na AJPES so tudi v času epidemije nemoteno izvajali vse naloge.
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Povečali so se prihodki, doseženi na domačem trgu, kjer so družbe dosegle 36 milijonov evrov oziroma za 2 odstotka več prihodkov kot
v letu 2018, zmanjšali pa na tujem trgu, na trgu EU za 8 odstotkov oziroma 159 milijonov evrov, na trgu izven EU za 3 milijone evrov
(1 odstotek), pri čemer so energetske družbe prihodke na tujem trgu zmanjšale za 197 milijonov evrov, najbolj povečale pa družbe na
področju trgovine ter na področju prometa in skladiščenja (za 13 milijonov evrov).
Posavske gospodarske družbe v letu 2019:
4.152 mio evrov prihodkov
598 mio evrov dodane vrednosti
49.535 evrov dodane vrednosti na zaposlenega
106 mio evrov čistega dobička
12.076 zaposlenih
1.713 evrov povprečne plače
… dobiček pa kljub temu višji
Čeprav je bila rast prihodkov posavskih družb negativna, so kljub temu izboljšale tako poslovni izid kot neto dodano vrednost. Ugotovile
so neto čisti dobiček 106 milijonov evrov, ki je bil za 6 odstotkov višji kot v letu 2018, ter 600 milijonov evrov neto dodane
vrednosti,12 odstotkov večje kot v letu 2018. V Sloveniji so družbe neto čisti dobiček in neto dodano vrednost povečale za 10 odstotkov.
Največ dobička v energetiki, največ dodane vrednosti v predelovalni dejavnosti
49 milijonov evrov neto čistega dobička (pozitivna razlika med čistimi dobički in čistimi izgubami družb) so ustvarile družbe, ki delujejo
na področju energetike, 28 milijonov evrov družbe predelovalne dejavnosti, 13 milijonov evrov družbe v trgovini ter 8 milijonov evrov
družbe s področja gradbeništva. Vse dejavnosti so poslovale pozitivno, najbolj pa so neto poslovni izid izboljšale družbe na področju
trgovine, za 17 odstotkov. Največ neto dodane vrednosti, 198 milijonov evrov, so ugotovile družbe v predelovalni dejavnosti, s 186
milijoni evrov so jim sledile energetske družbe. Dodana vrednost na zaposlenega je bila v Posavju 49.535 evrov, za 9 odstotkov višja kot
leto prej in hkrati 2.783 evrov višja kot v Sloveniji.
Povprečna plača kot v Sloveniji, pozitivno izstopa le v občini Krško
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Povprečna plača v Posavju je lani znašala 1.713 evrov, kar je 68 evrov ali 4 % več kot leta 2018 in le evro manj kot je znašala
povprečna plača v Sloveniji. Po povprečni plači izrazito izstopa občina Krško (2.010 evrov), v ostalih občinah je bila povprečna plača
pod slovenskim povprečjem: v občini Brežice 1.409 evrov, v občini Sevnica 1.513 evrov, v občini Radeče 1.425 evrov, v občini
Kostanjevica na Krki 1.287 evrov in v občini Bistrica ob Sotli 1.101 evro. Krško povprečje izrazito dviguje energetika, kjer je povprečna
plača kar 3.423 evrov.

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

P. P.
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Istrske občine želijo dejavno sodelovati pri
pripravi pomorskega prostorskega načrta
STA

Istra

03. 07. 2020, 14.56

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

Slovenija mora do prihodnjega leta v Bruselj poslati pomorski prostorski načrt. Predstavniki
okoljskega ministrstva so ga danes predstavili predstavnikom vseh istrskih občin, ki želijo biti
partnerice v postopku sprejema načrta. Načrt bi se moral po mnenju občin dotakniti tudi vprašanj
poplavne varnosti in oskrbe s pitno vodo.

Istrske občine v okviru pomorskega načrta pričakujejo tudi sprejem ukrepov v zvezi z vprašanji poplavne varnosti. Foto:
Zlatica Kasal

IZOLA > Evropska direktiva državam članicam nalaga, da morajo do marca 2021 sprejeti in na Evropsko
komisijo dostaviti nacionalne pomorske načrte. Okoljsko ministrstvo je deležnikom predstavilo prvo
različico načrta, zdaj pa poteka razprava in se zbirajo pobude, predlogi in mnenja. Vzporedno bo v
pripravi tudi okoljsko poročilo, je v izjavi za medije po današnjem posvetu o pripravi Pomorskega
prostorskega načrta Slovenije pojasnil v.d. generalnega direktorja direktorata za prostor, graditev in
stanovanja na ministrstvu za okolje in prostor Georgi Bangiev.
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Izolski župan Danilo Markočič je poudaril pomen današnjega dogodka za istrske občine. "Verjamemo,
da bodo lokalni interesi s tem, ko 'lokalci' prevzemamo na nek način pobudo, bistveno laže in hitreje
uresničeni tudi pri drugih odločevalcih," je dodal.
Kot je navedel vodja izolskega občinskega urada za prostor in nepremičnine Marko Starman, so danes
posebej izpostavili delovanje slovenskega sveta za Jadransko morje, ki ga je koordinacija istrskih
županov imenovala že lani in sodeluje pri vseh dejavnostih, vezanih na morje in morsko obalo. Med
drugim so po njegovih besedah podali svoje pripombe na strategijo prostorskega razvoja, pri čemer
pričakujejo, da bo obalno območje zaradi podnebnih sprememb, težav z vodo in povezanih pritiskov na
obalo in morje deležno posebne obravnave.
Glede samega pomorskega načrta pa želijo biti v obalnih občinah partnerji pri oblikovanju rešitev za
prihodnost. V okviru pomorskega načrta pričakujejo tudi sprejem ukrepov v zvezi z vprašanji poplavne
varnosti in oskrbe s pitno vodo. Ti ukrepi bodo namreč najverjetneje predmet financiranja v okviru t.i.
zelenega dogovora, "zato mislimo, da ne gre zamuditi te priložnosti", je dodal Starman.
Dotaknil se je tudi pomanjkljivosti pri trenutnem urejanju prostora. Kot je dejal, v Sloveniji za razliko od
na primer Hrvatov in Špancev še nimamo ukrepov, povezanih z dvigovanjem gladine morja: "Skrajni čas
je, da se k temu pristopi in da temu prilagodimo naše prostorske načrte."

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

Bangiev je sodelovanje istrskih občin pozdravil, saj bodo z izpostavljanjem skupnih težav lahko te
reševali v dobrobit tako prebivalstva regije kot tudi države. Glede konkretnih rešitev pa je pojasnil, da so
trenutno šele v fazi načrtovanja in da se bodo konkretne rešitve verjetno izkristalizirale do konca leta.
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