Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 5. 6. 2020
Število objav: 17
Internet: 12
Tisk: 5
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 1
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 3
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 14
Inženirski dan: 0
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Naslov

BREZPOSELNOST NA OBALI MOČNO PORASLA: 45 odstotkov več iskalcev zaposlitve
kot lani

Medij

Regionalobala.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 6. 2020

Avtor

T. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odstotka), Velenje (+30,4 odstotka), Maribor (+26,4 odstotka) in Nova Gorica (+26 odstotkov). Delodajalci, med
katerimi jih je bilo največ s področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so
minuli mesec zavodu sporočili 7282 prostih delovnih mest, to je 67,9 odstotka več kot...

Naslov

S staro gasilsko avtocisterno vode na obrobje Maribora ne morejo dovažati, kaj zdaj?

Medij

Mariborinfo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 6. 2020

Avtor

Uredništvo

Teme

Gradbeni zakon

...vodovoda. Projekt Kozjak I, s katerim bodo preostalim gospodinjstvom na tem območju vendale omogočili dostop do
pitne vode, je po novelaciji zaradi nove gradbene zakonodaje v fazi izvajanja postopkov za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Izvajajo se postopki za ureditev služnostnih razmerij na parcelah, po katerih je predvidena...

Naslov

Premišljena naložba za jesen življenja

Medij

Novi tednik Celje, Slovenija

Rubrika, Datum

Iz naših krajev; 4. 6. 2020

Avtor

Lea Komerički Kotnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 511 cm2

POLZELA - Na voljo 19 sodobnih oskrbovanih stanovanj Premišljena naložba za jesen življenja Tudi v Sloveniji se
soočamo s staranjem družbe in s pomanjkanjem primernih stanovanj ter bivalnih enot. Da se je na jesen življenja
dobro pravočasno pripraviti, so zaznali v investicijskem podjetju Malteški

Naslov

Več kot le Modrijani

Medij

Mladina.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 6. 2020

Avtor

Pia Nikolič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...od na primer svetlega zgleda Nemčije, ne upošteva predlogov strokovnjakov. Namesto kulture med prednostne
denimo uvršča le klasične panoge, na primer gradbeništvo. A navkljub prepričanju to nima nujno večjega
multiplikativnega učinka na gospodarstvo od kulture. Kaj pa ta izraz, o katerem govorijo tudi kulturni delavci...

Naslov

Že več kot devetdeset tisoč brezposelnih

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 5. 6. 2020

Avtor

Cveto Zaplotnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 2

Površina: 82 cm2

...brezposelnih, kar je bilo 5,1 odstotka več kot aprila letos in 50,1 odstotka več kot maja lani. Delodajalci, med katerimi
jih je bilo največ s področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so maja zavodu
sporočili 7282 prostih delovnih mest, kar je bilo 68 odstotkov več kot aprila....
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Naslov

Deset zobnikov za Transita

Medij

Caranduser.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 6. 2020

Avtor

Rudi Leskovec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...izbrali šasijo s kabino, minibus in furgon. Izjemna dovoljena skupna masa vozila s prikolico (GTM) znaša kar 6100 kg
in je idealna za uporabnike na področju gradbeništva, storitvenih dejavnosti ali organizacije dogodkov, ki morajo
pogosto vleči prikolico z opremo. Ta je lahko pri Transitu z 10-stopenjskim samodejnim menjalnikom...

Naslov

Jožef Lenart: Kako naj ukrepajo delavci, ki so bili v času epidemije oškodovani s strani
delodajalca?

Medij

Sds.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...prej, pogodba se mu namreč ni nič spremenila. Podoben primer smo slišali še za delodajalca iz celjskega področja,
potem je tudi bilo nekaj namigov na gradbeništvo, da so bile tudi določene napake. Torej, delodajalci so deloma
varčevali na račun teh naših ukrepov. Izvedel sem, da so dejansko nekateri beležili, da...

Naslov

Ivan Cajzek: »Pogoj za uspeh je korektno delo«

Medij

Novice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 6. 2020

Avtor

Barbara Furman

Teme

Gradbeništvo, graditev

...živimo. Spoznali smo, da imamo v neposredni bližini veliko lepih stvari, katerim prej nismo namenjali dovolj
pozornosti in časa.” Svoje življenje posvečate gradbeništvu. Skupaj z družino pišete uspešno poslovno zgodbo.
Podjetje GIC GRADNJE ima 30-letno tradicijo. Kako ste začenjali? S kakšnimi ambicijami? “V podjetju...

Naslov

Poslanski kotiček

Medij

Panorama, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 6. 2020

Avtor

Karmen Furman

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 341 cm2

...se omogoča odprava birokratskih ovir v raznih upravnih postopkih, kar bo posledično omogočilo čim hitrejši zagon
investicij v gospodarstvo, predvsem pa gradbeništvu po epidemiji. Izmed treh interventnih zakonov je s svojimi ukrepi
zagotovo najobsežnejši tretji protikorona paket, ki namenja pomoč ljudem, gospodarstvu...

Naslov

Prihodnost gradbeništva je v e4 hišah

Medij

Novice24.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

0-energijskih stavb je v Sloveniji vse več, predvsem zaradi stroškov in izboljšane kakovosti življenja S tem, ko je letos
skoraj nič-energijska gradnja postala obveza vseh novogradenj, se je v ospredje bolj kot kdaj koli prej začelo postavljati
modernejše koncepte. Med njimi je tudi koncept e4
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Naslov

BREZPOSELNOST NA OBALI MOČNO PORASLA: 45 odstotkov več iskalcev zaposlitve
kot lani

Medij

Regionalgoriska.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 4. 6. 2020

Avtor

T. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odstotka), Velenje (+30,4 odstotka), Maribor (+26,4 odstotka) in Nova Gorica (+26 odstotkov). Delodajalci, med
katerimi jih je bilo največ s področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so
minuli mesec zavodu sporočili 7282 prostih delovnih mest, to je 67,9 odstotka več kot...

Naslov

Slike - tekoči trak

Medij

Zdruzenjeobcin.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...Starost: 7minut MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR VABI K SODELOVANJU V ANKETI O UPORABI
UREDBE O RAZVRŠANJU OBJEKTOV Ljubljana, 4. 6. 2020 - Na podlagi Gradbenega zakona je bila julija 2018
sprejeta Uredba o razvrščanju objektov, ki je združila klasifikacijo objektov in razvrščanje. Istočasno je minister objavil
tudi Tehnično...

Naslov

Napovednik

Medij

Pravna praksa, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 39

Površina: 513 cm2

...<www.cenieuaizobiazevanje.si>. Agencija POTI; <mtwAgencijsrpoli.s>. Ukrepi zemljiške politike: Zakon o urejanju
Prenos pogodbenih razmerij - cesija, prostora in Gradbeni zakon z novimi asignacija, subrogacija, prevzem dolga,
pristop podzakonskimi predpisi k dolgu, prevzem izpolnitve NEBRA; <wwv/.nccra.Si>. Agencija POTI: <www:agoncijapoti.s>....

Naslov

Delovna mesta v Celju z okolico: čistilec, monter, kuhar, logoped,

Medij

Zadnjenovice.info, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Verteks TG tiskarstvo, proizvodnja, trgovina, promet in storitve, d.o.o. iz Celja zaposli čistilca za polni delovni čas.
Čas za prijavo je do 10. 06. Gradbeništvo Grubelnik storitve in trgovina d.o.o. iz Vojnika zaposli gradbenega delavca
za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 06. 06. Hermi, proizvodnja, trgovina,...

Naslov

Javno naročilo: Graditev objekta OŠ Loka, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki (ponovitev)

Medij

Crnomelj.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Oznaka naročila objavljenega na portalu javnih naročil je: JN003549/2020-B01 Objava na portalu javnih naročil:
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=356047 Trg svobode 3 8340 Črnomelj 07 306 11 00
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Ford Transit je zdaj na voljo z novim 10-stopenjskim samodejnim menjalnikom

Medij

Cestni-dirkac.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...izbrali šasijo s kabino, minibus in furgon. Izjemna dovoljena skupna masa vozila s prikolico (GTM) znaša kar 6100 kg
in je idealna za uporabnike na področju gradbeništva, storitvenih dejavnosti ali organizacije dogodkov, ki morajo
pogosto vleči prikolico z opremo. Ta je lahko pri Transitu z 10-stopenjskim samodejnim menjalnikom...

Naslov

GBC vabi na brezplačno izobraževanje

Medij

Hausbau, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

Stran: 15

Površina: 166 cm2

...Prijavite se lahko preko spletne prijavnice najkasneje do srede 17.6.2020 oziroma do zapolnitve mest. Udeležba je
brezplačna. Za udeležbo na izobraževanju IZS svojim članom skladno s Pravilnikom o stalnem strokovnem
izpopolnjevanju dodeli 2 točki. Za člane ZAPS je ocena programa za dodelitev kreditnih točk še...
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Regionalobala.si
Država: Slovenija

04.06.2020
Četrtek, 13:23

Kazalo

https://www.regionalobala.si/novica/brezposelnost-...

1/6

BREZPOSELNOST NA OBALI MOČNO PORASLA: 45 odstotkov
več iskalcev zaposlitve kot lani
Slovenija
T.K. - Uredništvo/STA - Foto: Tomaž Primožič/FPA, Pixabay, Unsplash - 04.06.2020 ob 13:15

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

Maja je bilo v evidenci brezposelnih registriranih 90.415 oseb, kar je dva odstotka več kot aprila in 25,6 odstotka več kot
maja lani, so objavili na Zavodu RS za zaposlovanje. Število na novo prijavljenih se je minuli mesec na mesečni ravni
skoraj prepolovilo, narašča tudi povpraševanje delodajalcev po delavcih, so poudarili.
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Regionalobala.si
Država: Slovenija

04.06.2020
Četrtek, 13:23

Kazalo

https://www.regionalobala.si/novica/brezposelnost-...

2/6

Ob koncu maja je bilo v Sloveniji registriranih 90.415 brezposelnih oseb, kar je 1767 oseb oziroma dva odstotka več
kot aprila in 18.403 osebe oziroma 25,6 odstotka več kot maja lani.

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

Na novo se je minuli mesec na zavodu prijavilo 7928 brezposelnih. S tem je število novih prijav v mesečni primerjavi
upadlo za 45 odstotkov, v medletni primerjavi pa poraslo za 75,6 odstotka.

Med novoprijavljenimi je bilo 3915 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 389 iskalcev prve
zaposlitve, 56 brezposelnih zaradi stečajev in 2585 trajno presežnih delavcev.
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Regionalobala.si
Država: Slovenija

04.06.2020
Četrtek, 13:23

Kazalo

https://www.regionalobala.si/novica/brezposelnost-...

3/6

Število trajno presežnih delavcev se je v primerjavi z aprilom zmanjšalo za 54 odstotkov, glede na lanski maj pa
zvišalo za 304,5 odstotka. Med njimi so prevladovali tisti, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelovalnih
dejavnostih, trgovini, gostinstvu in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih.

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

Od 6161 brezposelnih jih je 5031 odprlo s.p.-je
V primerjavi z lanskim majem se je povečalo tudi število stečajnikov, in sicer za 47,4 odstotka. Tistih, ki jim je
prenehala zaposlitev za določen čas, je bilo več za 60,4 odstotka, število iskalcev prve zaposlitve pa se je zmanjšalo za
13,4 odstotka.
Od 6161 brezposelnih oseb, ki jih je maja zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 5031 oseb,
kar je 120,1 odstotka več kot aprila in 6,5 odstotka več kot maja 2019.
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Kazalo
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Maja se je brezposelnost na mesečni ravni povečala v vseh območnih službah zavoda, razen v murskosoboški, v kateri
je upadla za 2,7 odstotka. Najbolj je porasla v območnih službah Kranj (+5,1 odstotka), Koper (+4,3 odstotka), Nova
Gorica (+3,8 odstotka), Novo mesto (+3,1 odstotka) ter Ljubljana in Sevnica (v obeh +2,8 odstotka).

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

Na letni ravni je število registriranih brezposelnih naraslo povsod. Največje medletno povečanje so zabeležile območne
službe Kranj (+50,1 odstotka), Koper (+44,4 odstotka), Ptuj (+41,6 odstotka), Velenje (+30,4 odstotka), Maribor (+26,4
odstotka) in Nova Gorica (+26 odstotkov).
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Četrtek, 13:23

Kazalo

https://www.regionalobala.si/novica/brezposelnost-...
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Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega
varstva, so minuli mesec zavodu sporočili 7282 prostih delovnih mest, to je 67,9 odstotka več kot aprila in 45,2
odstotka manj kot maja lani.

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

Največ jih je iskalo delavce za preprosta dela pri visokih gradnjah (več kot 300), po več kot 240 povpraševanj pa je bilo
še za zidarje in podobno, voznike težkih tovornjakov in vlačilcev ter čistilce, strežnike, gospodinjske pomočnike in
podobno v uradih, hotelih in drugih ustanovah.

Ob izbruhu epidemije je bila brezposelnost 8-odstotna
V prvih petih mesecih letos je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 82.849 brezposelnih, kar je 7,3 odstotka več kot
v primerljivem obdobju 2019. V tem času se je na novo prijavilo 46.655 brezposelnih oziroma 50,4 odstotka več kot
lani v tem času, največ zato, ker so izgubili zaposlitev za določen čas (23.236). Iz evidence se jih je medtem odjavilo
31.532, od teh 23.970 zaradi zaposlitve. To je 17,6 odstotka manj kot v primerljivem obdobju 2019.
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Država: Slovenija

Kazalo

6/6

https://www.regionalobala.si/novica/brezposelnost-...

Zadnji podatki Statističnega urada RS o registrirani stopnji brezposelnosti pa so na voljo za marec, ko je izbruhnila
epidemija covida-19. Tedaj je bila brezposelnost osemodstotna, kar je 0,1 odstotne točke več kot februarja in 0,1
odstotne točke manj kot marca 2019.
Stopnja registrirane brezposelnosti moških je bila 7,4-odstotna, žensk pa 8,7-odstotna. Najvišjo stopnjo je imela območna
služba Murska Sobota (12,7 odstotka), najnižjo pa območni službi Kranj in Nova Gorica (obe 5,6 odstotka).

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

Pravi odraz poslabšanja na trgu dela, ki ga je povzročila epidemija, bodo sicer podatki o stopnji brezposelnosti v aprilu.

Preberi več iz teme:

brezposelnost

epidemija

koper

nova gorica

presežni delavci

samozaposlitev

zaposlitev

Deli novico:
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Mariborinfo.com
Država: Slovenija
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Četrtek, 07:00

Kazalo

https://mariborinfo.com/novica/lokalno/s-staro-gas...

1/3

S staro gasilsko avtocisterno vode na
obrobje Maribora ne morejo dovažati,
kaj zdaj?

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

Uredništvo 4. Junij 2020 06:55 v Lokalno

Gasilci v krajevni skupnosti Kamnica in Bresternica - Gaj s staro gasilsko
avtocisterno več ne bodo mogli dovažati pitne vode.
Prostovoljno gasilsko društvo Kamnica je pred približno enim mesecem sporočilo, da zaradi dotrajanosti
vozila več ne bodo izvajali prevozov pitne vode z gasilsko avtocisterno Tam 170, letnik 1984, na območju
krajevnih skupnosti Kamnica in Bresternica - Gaj.
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»Mariborski vodovod je dolžen ljudem zagotoviti vodo, ena cisterna ne more biti problem,« se je
za Mariborinfo odzval predsednik sveta Krajevne skupnosti Bresternica - Gaj Primož Hedl, ki
je poudaril, da so bili z delom gasilcem iz Kamnice zelo zadovoljni.

Mestna občina Maribor je skladno z določili iz pogodbe o upravljanju z vodovodnim omrežjem v lasti
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

mestne občine dolžna zagotavljati sredstva za izvajaje nemotene oskrbe občanov s pitno vodo.

Mariborski vodovod pa je, kot upravljalec vodovodnega omrežja, dolžan v primerih, ko ni
mogoča priključitev na vodovodno omrežje, poiskati in koordinirati preskrbo gospodinjstev s
pitno vodo s prevozi izvajalcev, katerih prevozna sredstva ustrezajo vsem zakonskim zahtevam.

Če eni gasilci nimajo avtocisterne, bodo pa vozili drugi
Mariborski vodovod skrbi tudi za lokalne sisteme, ki niso povezani na javno vodovodno omrežje. »Ti lokalni
sistemi imajo svojo vodo, vodno zajetje ali manjši vodni vir, ki zadošča oskrbi nekaj hiš, vikendov na tem
sistemu,« pojasnjuje Danilo Burnač, direktor Mariborskega vodovoda.
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V sušnih obdobjih, ko se v takšne sisteme ne steče dovolj vode, Mariborski vodovod pozove lokalna
prostovoljna gasilska društva, da opravijo »komercialni« prevoz vode, katerega plačilo izvede Mariborski
vodovod.

»Glede na dotrajanost cisterne v enem prostovoljnem gasilskem društvu ni bojazni, saj bodo
prevoze vršila druga prostovoljna gasilska društva, ki imajo tehnično izpravna vozila.
Prostovoljna gasilska društva pozivamo po potrebi,« še odgovarja Burnač.

Prebivalci Gaja nad Mariborom: Cenimo vsako kapljico vode
0

A srž problema ostaja ...
Po ocenah je na območju Mestne občine Maribor še vedno med 60 in 80 gospodinjstev, ki niso
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

priključena na vodovodni sistem Mariborskega vodovoda.
Projekt Kozjak I, s katerim bodo preostalim gospodinjstvom na tem območju vendale omogočili dostop
do pitne vode, je po novelaciji zaradi nove gradbene zakonodaje v fazi izvajanja postopkov za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
Izvajajo se postopki za ureditev služnostnih razmerij na parcelah, po katerih je predvidena trasa izgradnje
vodovodnega cevovoda in spremljajočih objektov, za Mariborinfo pojasnjuje Mestna občina Maribor.
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POLZELA

-

Na voljo 19 sodobnih oskrbovanih stanovanj

Premišljena naložba
za jesen življenja
Tudi v Sloveniji se soočamo s staranjem družbe in s
pomanjkanjem primernih stanovanj ter bivalnih enot.
Da se je na jesen življenja dobro pravočasno pripraviti,

so zaznali v investicijskem podjetju Malteški dvori
in se pred približno dvema letoma odločili za pilotni
projekt gradnje samostojnih oskrbovanih stanovanj.

Prihodnji mesec bo podjetje trgu ponudilo 19 novih
sodobnih stanovanj, prilagojenih bivanju starejših.

LEA

KOMERIČKI

KOTNIK

je povedal Sergej Mur-

Kot

Sodobna zasnova in
varčni materiali

gelj, eden od dveh direktorjev
podjetja Malteški dvori, so se
za gradnjo tovrstnih stanovanj

odločili, ker so želeli ljudem
ponuditi drugačno obliko bivanja v starosti:

dno

»Tako še ve-

ohranijo samostojnost,
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hkrati jim je na voljo
moč, ko

Idejo

vsa po-

in če jo potrebujejo.«

so

še pred

začetkom

gradnje predstavili tudi lokal-

ni oblasti, ki je projekt takoj
podprla. Murgelj ob tem izpostavlja pomen širšega sodelovanja,

predvsem

z

Domom

Nine Pokorn Grmovje, ki v občini že izvaja storitev pomoči
na domu.

»Najpomembnejša

je lokacija. Stanovalci imajo v
neposredni bližini dostop do

vseh nujnih storitev: lekarne,

zdravstvenega doma, pošte in

banke

ter avtobusne postaje s

povezavo do Žalca in Celja,«
razlaga Murgelj.

Pri načrtovanju je investitor
sledil vsem

veljavnim

stan-

dardom in novodobnim gradbenim smernicam, predvsem
je z analizo podobnih

ta

objek-

doma in v tujini skušal v

tov

projekt prenesti

najboljše

V štirih etažah je 19

prakse.

stanovanj, različnih velikosti
(od 38 do 55 kvadratnih metrov).

Vsa

nadkrite

stanovanja imajo

balkone in

ločene

shrambe. V pritličju je skupni
prostor s

in

kuhinjo,

prostorom

vseh

knjižnico
druženje

za

stanovalcev

oziroma

obiskovalcev

z

izhoda v atrij.

»Socialni stiki

so v starosti

možnostjo

zelo pomembni.

Mnogi starostniki, ki živijo na
vasi,

v samostojnih hišah, so

mnogokrat osamljeni. V

teh

stanovanjih bodo lahko sami,

ko bodo to želeli, ko bodo želeli družbo, pa jo bodo tudi
brez težav našli. Tudi kadar
svojci ne bodo

imeli časa za

obiske,« pojasni Murgelj
eno

še

pomembno prednost to-

vrstnega bivanja. Poleg tega
bodo stroški bivanja relativno
nizki, sploh v primerjavi z bivanjem v starejših in neobnovljenih hišah.

Stanovanja
predvsem
drugim

so namenjena

in

upokojencem

starejšim osebam po

60. letu. »Predvsem tistim, ki
že potrebujejo delno pomoč
in nego po potrebi, obenem pa
lahko še samostojno bivajo.«

Poleg oskrbovanih

tudi tržna
stanovanja
Vrednost

dnjo

prvih

bovanih

investicije v gra-

tovrstnih

stanovanj

oskr-

pri

nas

je ocenjena na približno

1,5

milijona evrov. Zanimanja je

po besedah investitorja precej,
kar dokazuje, da gre za pravilno usmerjen projekt. Kot
je dejal Murgelj, v podjetju že
iščejo ustrezen prostor v Celju
ali bližnji okolici, kjer bodo v
prihodnjih nekaj letih zgradili

še več tovrstnih stanovanj.
Sicer

pa

se

podjetje

ne

usmerja zgolj v gradnjo oskr-

bovanih stanovanj. Tako je na
Polzeli že oktobra slavnostno
odprlo blok z 38 stanovanji in

s prav toliko pokritimi parkirnimi prostori. Objekt v petih
etažah so, kot je ob odprtju
poudaril Tomaž Krajnc, eden

od obeh investitorjev, zgradili
v vsega 15 mesecih, vrednost
te investicije je znašala 3,5

milijona evrov.
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Julija bodo lahko posamezniki
na Polzeli kupili sodobna varovana

stanovanja, ki

stanoval-

cem še vodno zagotavljajo vso

zasebnost in omogočajo samo-
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stojnost. (Foto: Malteški dvori)
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Več kot le Modrijani
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Kultura ima od vseh panog v Sloveniji največji multiplikativni
učinek na gospodarstvo

Otvoritev ljubljanskega poletnega festivala leta 2017, na katerem so nastopili slavni La Fura dels
Baus, je na Kongresni trg pritegnila množico. Med njimi je bilo veliko turistov.
© Borut Krajnc
V torek so kulturni delavci v Ljubljani ponovno protestirali. Tokrat so se v sprevodu sprehodili od
Prešernovega trga do ministrstva za kulturo in tam pustili odslužene predmete, ki predstavljajo
njihov poklic. Aktiv kulturnih delavcev in delavk načrtuje nadaljevanje protestnih akcij, dokler se
ne bo začelo ministrstvo za kulturo z njimi vsaj pogovarjati. S protestom želijo opozoriti tudi na
zategovanje pasu zaradi zmanjšanja kulturnega proračuna, ki se jim zdi napačna rešitev, saj se
delež proračuna, ki ga ministrstvo prejme na podlagi BDP, zmanjšuje že od leta 1991. Samo od
leta 2012 se je zmanjšal za 20 odstotkov. Na čelu ministrstva za znanost, izobraževanje, kulturo
in šport je bil tedaj Žiga Turk. V sklopu tedanjega varčevanja je vlada pod vodstvom SDS
načrtovala odpravo Javne agencije za knjigo in Slovenskega filmskega centra. V istem času je
takratni župan Dunaja Michael Häupl za Mladino povedal, da se avstrijska prestolnica reševanja
iz recesije loteva drugače. Namesto vlaganja v infrastrukturo so se na Dunaju odločili za vlaganje
v kulturo, saj naj bi se to »bolj splačalo«. Za podobno strategijo so se tedaj odločile tudi Nemčija,
Švedska, Finska in Francija. Danes, osem let kasneje, smo se spet znašli »v času recesije, ko si
zaradi negotovosti potrošniki ne upajo in nočejo trošiti,« na blogu opozarja ekonomist dr. Jože P.
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Damijan in predlaga, da »ko zaradi tega podjetja ne morejo investirati, mora vlada nadomestiti ta
izpad agregatnega povpraševanja s povečanimi javnimi investicijami in
neposrednim spodbujanjem zasebnega trošenja. Drugega izhoda iz recesije ni.« Vendar se zdi,
da 14. vlada Republike Slovenije tudi na tem področju, drugače od na primer svetlega zgleda
Nemčije, ne upošteva predlogov strokovnjakov. Namesto kulture med prednostne denimo uvršča
le klasične panoge, na primer gradbeništvo. A navkljub prepričanju to nima nujno večjega
multiplikativnega učinka na gospodarstvo od kulture.
Kaj pa ta izraz, o katerem govorijo tudi kulturni delavci na protestu, sploh pomeni? Multiplikativni
učinek kulture je na primer v Sloveniji med faktorjema 1,5 in 1,7.
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Pri nas so multiplikativni učinki kulturnih in ustvarjalnih
panog še večji kot drugod.

Ekonomist dr. Andrej Srakar, tako kot Damijan profesor na ljubljanski Ekonomski fakulteti,
odgovarja: »Če investirate milijon evrov v kulturo, boste v narodnem gospodarstvu dobili še
dodatnega pol milijona evrov. Kultura je dejansko na vrhu vseh dejavnosti javnega sektorja po
gospodarskih učinkih.« Po njegovih izračunih imata oglaševanje in raziskovanje trga največji
multiplikativni učinek na gospodarstvo, stavbe in gradnja stavb pa so šele na drugem mestu.
Oglaševanje sodi med osem gospodarskih panog, ki jih uvrščamo v polje kulturnih in ustvarjalnih
gospodarskih dejavnosti. »Zanimivo je, da je po višini multiplikatorjev v sektorjih kulturnih in
kreativnih industrij Slovenija izjema med evropskimi državami, pri nas so ti učinki še močnejši
(kot v vseh drugih državah EU). To je pokazala primerjalna input-output analiza, ki sem jo opravil
pred nekaj leti na temelju podatkov Eurostata. Zanimivo bi bilo najti razlago za to, dejansko je
nimam. So pa pri nas takšni multiplikativni učinki v kulturnih in kreativnih industrijah še večji kot
drugod, tako je bilo vsaj pred nekaj leti,« nadaljuje Srakar. »Iz tega sledi, da bi bile še posebej v
času sedanje recesije, ki nastopa zaradi pandemije covid-19, vsaj z ekonomskega vidika zelo
smiselne velike investicije v ta del kulture. Ne strinjam pa se, da je zaradi velikih multiplikatorjev
in multiplikativnih učinkov upravičeno povečanje javnega proračuna za kulturo, ta argument je na
trhlih ekonomskih temeljih in ga ekonomsko težko upravičimo.«
Že pred leti je Srakar opozarjal, da bi bilo mogoče tudi v Sloveniji, na podlagi primerov iz tujine,
izvleči več denarja iz na primer zasebnih fundacij, »ki jih je pri nas zelo malo, le štiri ali pet malo
večjih«. Ne smemo pa pozabiti niti tesnega odnosa med kulturo in turizmom, saj prav kulturne
ustanove zagotavljajo, da posamezen turist zaradi kulturne ponudbe v mestu ostane kakšno noč
dlje ali porabi več denarja. Leta 2014 so na primer zaradi kulturnih prireditev Ljubljano namensko
obiskali le trije odstotki gostov. So pa takšni turisti v povprečju v mestu ostali 2,23 dneva, kar je
več, kot je povprečna doba bivanja drugih gostov.
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Že več kot devetdeset tisoč

brezposelnih
Cveto

Zaplotnik

in

18.403

kot maja lani.

več

Brezposelnost se je tako na
Kranj

-

Zmanjšanje gospo-

darske dejavnosti, ki
povzročila

epidemija

ga

je

nove-

ga koronavirusa, se je v drugi polovici marca

in

v apri-
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lu močno odrazilo na obse-

mesečni kot na letni ravni
v vseh območnih

povečala

službah

zavoda,

(OS)

naj-

bolj prav na Gorenjskem, ki
jo »pokriva«

OS Kranj.

Na

Gorenjskem je bilo maja
6861 brezposelnih, kar je

gu brezposelnosti, v maju pa
se je naraščanje števila brez-

bilo

poselnih umirilo. Nove pri-

aprila letos in

jave brezposelnih so se maja

ka

v primerjavi z aprilom sko-

dajalci, med katerimi

raj prepolovile, precej pa

bilo največ s področja grad-

poraslo število odjav

je

iz evi-

dence brezposelnih. Po podatkih zavoda za zaposlovaje bilo ob koncu maja v

nje

5,1

več

odstotka
50,1

več

kot

odstot-

kot maja lani. Delo-

beništva,

jih je

predelovalnih de-

javnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so maja za-

vodu sporočili

7282

prostih

Sloveniji

delovnih mest, kar je bilo 68

nih

odstotkov več kot aprila.

-

90.415 brezposel1767 več kot mesec prej
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Deset zobnikov za Transita
Galerija

Novi
menjalnik
predstavlja
idealno
rešitev za
tiste vrste
uporabe
Transita z
zadnjim
pogonom,
kjer sta
ključni
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prednosti

samodejnega menjalnika preprosta vožnja in priročnost, na primer pri predelavah s težjimi nadgradnjami, kot so vozila za dostavo
špecerije, reševalna vozila in avtodomi, pa tudi pri Fordovih priljubljenih tovarniških minibusih Transit s 15 in 18 sedeži.
Ker bo na voljo s Transiti z zadnjim pogonom, ki jih poganja Fordov 2-litrski dizelski motor EcoBlue HDT s 170 KM, je moral 10stopenjski samodejni menjalnik prestati intenzivno testiranje zmogljivosti in trpežnosti, s katerim so zagotovili primernost za
zahtevno uporabo v gospodarskih vozilih z velikimi obremenitvami, s pogosto vleko prikolice in delovnimi urniki brez premorov.
Zasnova 10-stopenjskega menjalnika zagotavlja več prestavnih razmerij, kar pomeni, da lahko Transitov 2,0-litrski motor EcoBlue
s 170 KM ves čas deluje kar se da blizu svoje največje učinkovitosti in s tem omogoča odzivnejšo vozno izkušnjo. Prilagodljiva
shema prestavljanja v realnem času menjalniku omogoča prilagajanje spremembam pogojev in s tem izbiro optimalne prestave za
boljšo zmogljivost in varčnejšo porabo goriva.
Z 10-stopenjskim samodejnim menjalnikom bodo na voljo Transiti s skupno maso od 3500 kg do 4600 kg in enojnimi ali dvojnimi
zadnjimi kolesi, kupci pa bodo lahko izbrali šasijo s kabino, minibus in furgon. Izjemna dovoljena skupna masa vozila s prikolico
(GTM) znaša kar 6100 kg in je idealna za uporabnike na področju gradbeništva, storitvenih dejavnosti ali organizacije dogodkov,
ki morajo pogosto vleči prikolico z opremo. Ta je lahko pri Transitu z 10-stopenjskim samodejnim menjalnikom težka do 2800 kg.
Proizvodnja je že v polnem teku, novi menjalnik za zadnji pogon pa temelji na glavnem paketu nadgradenj, ki jih je Transit uvedel
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v letu 2019, vključno z varčnejšimi in elektrificiranimi pogoni, povečano nosilnostjo in izboljšano povezljivostjo. Poleg 10stopenjskega bodo še naprej na voljo tudi obstoječi 6-stopenjski samodejni menjalniki, namenjeni Transitu s sprednjim pogonom
za manjše obremenitve.

Rudi Leskovec
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foto: Ford
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Jožef Lenart: Kako naj ukrepajo
delavci, ki so bili v času epidemije
oškodovani s strani delodajalca?
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četrtek, 04. 06. 2020

DELI NA:

"Kako naj ukrepajo delavci, ki so bili v času epidemije
oškodovani s strani delodajalca? Je za nadzor nad
kršenjem delovnopravne zakonodaje v času epidemije
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zagotovljenih dovolj kadrovskih resursov?" je poslanec
Jožef Lenart naslovil vprašanje na ministra za delo, družino
in socialne zadeve Janeza Ciglerja Kralja
Poslanke in poslanci so na 17. redni seji državnega zbora prejšnji
teden zastavljali vprašanja predsedniku vlade Janezu Janši in
posameznim ministrom. Poslanec Jožef Lenart je imel zastavil
vprašanje ministru za delo, družino in socialne zadeve.
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Celotno vprašanje in odgovor objavljamo v celoti.
JOŽEF LENART: S protikoronskimi paketi je Vlada Republike
Slovenije namenila zajetna sredstva za ohranjanje delovnih mest v
obliki povračil za čakanje na delo. Kljub temu določeni zaposleni v
kovinski industriji in gradnjah opozarjajo na kršenje delovnopravne
zakonodaje in predpisov, povezanih z ukrepi za ublažitev posledic po
korona zakonu med epidemijo. Zaposleni v kovinski industriji pri
delodajalcu iz Maribora je povedal, da je bil v prejšnjem mesecu nekaj
dni na čakanju, nekaj dni pa je delal. Za čakanje na delo je bilo
izplačano tako imenovano nadomestilo plače v višini 80 % plače, za
opravljene delovne dni pa naj bi v njihovem podjetju bili plačani
premalo, torej 80 % običajne plače plus krizni dodatek.Verjetnost je
torej, da je bil delavec prijavljen na čakanje, je pa delal, sicer ne gre
skupaj, kako bi imel sedaj 20 % manjšo plačo kot prej, pogodba se
mu namreč ni nič spremenila. Podoben primer smo slišali še za
delodajalca iz celjskega področja, potem je tudi bilo nekaj namigov na
gradbeništvo, da so bile tudi določene napake. Torej, delodajalci so
deloma varčevali na račun teh naših ukrepov. Izvedel sem, da so
dejansko nekateri beležili, da so bili delavci zaradi zaščite pred
okužbo doma, da so delodajalci tako pridobili zanje povračilo,
dejansko pa so nekaj od tega časa tudi delali. Zanima me torej, kako
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naj ti delavci, ki so bili oškodovani, ukrepajo v obeh primerih. In
seveda sprašujem vas tudi, ali je za nadaljnji nadzor nad podobnim
kršenjem delovnopravne zakonodaje zagotovljenih dovolj kadrovskih
resursov, da boste to spremljali?
JANEZ CIGLER KRALJ: Gre za pomembno področje in seveda je
naša skrb poleg tega, da ohranimo zaposlitve s temi paketi, tudi to, da
se ti ukrepi ne bi zlorabljali. In to se ne sme dogajati. Imamo pa, kot
bom prestavil v odgovoru, tudi nekaj varovalk v samem zakonu, da to
tega nebi prihajalo oziroma, da če se odkrije, se ustrezno sankcionira.
Nadzor nad izvajanjem interventnega zakona za zajezitev epidemije
COVID-19 se v delu, ki se nanaša na povračila nadomestil plače
delodajalcem za začasno čakanje na delo in odsotnost iz razlogov
višje sile ter glede kriznega dodatka, kar urejajo 21. do 31. člen in
drugi odstavek 33. člena, opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za
delo. Zato naj se delavci v primeru kršitev obrnejo na inšpektorat
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po kateremkoli komunikacijskem kanalu ali pa na pristojne
območne enote Inšpektorata Republike Slovenije za delo. Tudi v
vseh ostalih primerih kršenja delovnopravne zakonodaje se naj
delavci obrnejo na inšpektorat za delo. Če delodajalec delavcem na
izplačuje nadomestil plače, odreja nadurno delo ali ne obvešča
zavoda za zaposlovanje o tem, da je delavce pozval nazaj na delo,
kot ste vi predstavili, mora prejeta sredstva vrniti v trikratni višini.
Torej, ko smo snovali zakonodajo, smo dali po zgledu nekaterih držav,
evropskih držav, kar visoko zagroženo globo in trikratna višina
vrnjenih sredstev je gotovo visoka in ocenjujemo, da zadostna
zagrožena kazen. Prav tako poleg vračila v trikratni višini se za te
ugotovljene kršitve izreče globa v višini 3.000 - 20.000 evrov, pri
čemer lahko inšpektorat izreče globo v katerikoli predpisani višini. Za
neizplačilo kriznega dodatka za tiste, ki delajo v času epidemije, je
prav tako zagrožena globa 3.000 - 20.000 evrov. Inšpektorat je, kot
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sem redno obveščen, z nadzori izvajanja teh ukrepov po Zakonu o
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije že začel, vendar postopki
večinoma še tečejo, niso zaključeni, zato vam konkretnih podatkov o
ugotovitvah še ne morem dati. Administrativni in finančni nadzor nad
izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti delodajalcev pa po zakonu
opravlja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Vprašali ste
tudi, ali je inšpektorat za delo kadrovsko ustrezno okrepljen za
izvajanje tega nadzora. V zadnjih 2 letih se je povečalo število
inšpektorjev, inšpektorat pa si tudi z različnimi organizacijskimi ukrepi
prizadeva za svojo čim večjo učinkovitost. Tako ocenjujem, da
trenutno za potrebe nadzora nad izvajanjem teh zakonov in pa
seveda celotne delovnopravne zakonodaje imajo ustrezno
kadrovsko popolnitev.
JOŽEF LENART: Veseli me, da imate zadeve pod kontrolo, imam pa
še eno kratko podvprašanje in sicer, imeli ste seveda učinkovite

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

ukrepe, veseli me, da je dejansko manj ljudi na Zavodu za
zaposlovanje, kot bi jih bilo sicer, če teh ukrepov ne bi bilo, ampak še
enkrat - v mesecu marcu smo imeli 75.000 brezposelnih, sedaj jih je
okrog 90.000. Rekli ste, da so se ukrepi dobro prijeli in zanima me, ali
je med temi, ki so zdaj brezposelni, še kaj takih, ki se še vračajo, ker
so bili dejansko na čakanju ali pa mogoče začasno brezposelni. In še
to, če smo za nekaj dejansko namenili kar veliko sredstev, potem
seveda moramo te zlorabe vnaprej preprečevati, da ne bi bili še naši
proračuni in naša državna blagajna bolj oslabljena, kot bi bila sicer.
JANEZ CIGLER KRALJ: Kar se tiče ukrepov za trg dela, so bili zelo
ciljni. V začetku oz. v sredini marca, v začetku našega mandata, smo
ocenili, da bi lahko bilo v teh mesecih epidemije ogroženih okrog
260.000 delovnih mest. Z ukrepi dejansko pokrivamo okrog 260.000
delovnih mesecev, očitno je gospodarstvo prejelo to, kar potrebuje za
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ta čas epidemije in zato je tudi priliv v evidenco brezposelnih gotovo
bil manjši, kot bi bil sicer. Res je, število prijavljenih v evidenco
brezposelnih se je, nekje od sredina marca do danes, povišalo iz
76.000 na okoli 90.000. Kar je razveseljivo, pa je to, da je že vedno
več odliva v zaposlitve, da se je rast prijavljenih v evidenco
brezposelnih umirila že nekje v začetku maja, proti sredini maja in da
zaenkrat ni pričakovati večjega porasta. Z ukrepom subvencioniranja
skrajšanega delovnega časa, ki ga pripravljamo kot nosilni ukrep
izhodne strategije v tretjem proti korona paketu, pa odgovarjamo na
potrebe gospodarstva, posledično trga dela, tako, da se tudi to število
v evidenci brezposelnih ne bi dvigovalo. Ocenjujemo, da bo ta ukrep
skrajšanega delovnega časa do konca leta lahko koristilo okrog
180.000 zaposlenih in menimo, da bomo s tem ohranili veliko število
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zaposlitev, kar je ključni cilj naše zakonodaje, ki se nanaša na trg
dela.
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Ivan Cajzek: »Pogoj za uspeh je korektno delo«
4. junija, 2020

Ivan Cajzek. Je tisti strastni gradbenik, ki je pred tremi desetletji ustanovil
uspešno gradbeno podjetje GIC GRADNJE.
To pomlad je zaznamovala epidemija novega
koronavirusa. Navajeni ste na dinamične delavnike,
je bila karantena potemtakem za vas velik stres? “V
prvih dneh po razglasitvi epidemije smo se tudi pri nas
prvenstveno ukvarjali s problemi, kako se čim bolje
prilagoditi zahtevam Nacionalnega inštituta za javno
zdravje in hkrati ohraniti vsaj del poslovanja, seveda z upoštevanjem strogih ukrepov za
zagotavljanje zdravja sodelavcev in poslovnih partnerjev. Odredili smo delo od doma,
dajali napotke glede ureditev na gradbiščih, poseben režim poslovanja je bil uveden
praktično povsod v podjetju. Življenje se je podredilo novim pravilom, predvsem pa se je
na začetku koronavirusa vse bolj ali manj upočasnilo, če že ne ustavilo.”
Karantena nam je nenazadnje podarila čas za razmislek o tem, kaj je dejansko
smisel življenja. Kaj vi najbolj cenite? “Res je. Temeljito smo lahko premišljevali o
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načinu in seveda tudi o smislu življenja. Vsi smo lahko spoznali, kaj nam predstavljajo
družina in najbližji. Z njimi smo lahko preživeli več časa kot kadarkoli prej. V času
omejenega gibanja znotraj občin smo lahko uvideli, kje in v kako edinstvenem okolju
živimo. Spoznali smo, da imamo v neposredni bližini veliko lepih stvari, katerim prej
nismo namenjali dovolj pozornosti in časa.”
Svoje življenje posvečate gradbeništvu. Skupaj z družino pišete uspešno
poslovno zgodbo. Podjetje GIC GRADNJE ima 30-letno tradicijo. Kako ste
začenjali? S kakšnimi ambicijami? “V podjetju GIC GRADNJE, ki je bilo ustanovljeno
leta 1990, smo od ustanovitve dalje s svojo fleksibilnostjo in prilagodljivostjo zahtevam
vseh naročnikov izvajali najrazličnejše gradnje in najzahtevnejše projekte. Sprva po
Sloveniji, nekaj zadnjih let pa tudi na Hrvaškem. Skozi vsa leta smo s korektnim
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poslovanjem, nabiranjem referenc in z zanesljivo ekipo povečevali obseg poslovanja in
krog svojih naročnikov. Poseben poudarek smo vedno dajali sodelavcem. Timsko delo
usposobljenih inženirjev in vseh ostalih sodelavcev so namreč zagotovilo obvladovanja
izjemno zahtevnih procesov v gradbeništvu, z angažiranjem velikega števila ostalih
strokovnjakov, izvajalcev in dobaviteljev. Poleg dejavnosti gradbeništvo imamo še
dejavnost betonarn, kamnolomov in trgovine, izvajamo pa tudi gradnjo poslovnih ali
stanovanjskih vsebin za trg. Pravkar smo začeli graditi Naselje Dalgona v Podčetrtku, v
kratkem začenjamo uresničevati projekt Blok R v Rogaški Slatini.”
Slišim, da kljub obilici dela težite k temu, da čim več časa preživite z
družino. “Čeprav se pomen družine skozi zgodovino zelo spreminja, je družina še vedno
najpomembnejši dar v življenju. V družini se stkejo najpristnejše vezi, se rodijo najlepši
spomini, družina je vir ljubezni in je odskočna deska za vse ostalo. Družina je največ, kar
lahko imaš. Lahko se pošalim in rečem, da je družina kot bumerang, več ji daješ, več od
nje prejemaš. Zato jo imam rad.”
O tem kako Ivan Cajzek vidi razmere v gradbeništvu na začetku svoje podjetniške poti in
danes, kateri so njegovi največji in najzahtevnejši projekti, kako se je podjetje spopadalo
z izrednimi razmerami ter tudi o tem koliko sodelavcev zaposlujejo in kako so v delo
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vpeti družinski člani, pa v jutrišnji tiskani izdaji Rogaških novic. (Barbara Furman)
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Prihodnost gradbeništva je v e4 hišah
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0-energijskih stavb je v Sloveniji vse več, predvsem zaradi stroškov in izboljšane kakovosti življenja S tem, ko je
letos skoraj nič-energijska gradnja postala obveza vseh novogradenj, se je v ospredje bolj kot kdaj koli prej začelo
postavljati modernejše koncepte. Med njimi je tudi koncept e4 gradnje, ki ga je skupaj s partnerji razvilo podjetje
Wienerberger, [...]
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BREZPOSELNOST NA OBALI MOČNO PORASLA: 45 odstotkov
več iskalcev zaposlitve kot lani
Slovenija
T.K. - Uredništvo/STA - Foto: Tomaž Primožič/FPA, Pixabay, Unsplash - 04.06.2020 ob 13:15

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

Maja je bilo v evidenci brezposelnih registriranih 90.415 oseb, kar je dva odstotka več kot aprila in 25,6 odstotka več
kot maja lani, so objavili na Zavodu RS za zaposlovanje. Število na novo prijavljenih se je minuli mesec na mesečni
ravni skoraj prepolovilo, narašča tudi povpraševanje delodajalcev po delavcih, so poudarili.
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Ob koncu maja je bilo v Sloveniji registriranih 90.415 brezposelnih oseb, kar je 1767 oseb oziroma dva odstotka več
kot aprila in 18.403 osebe oziroma 25,6 odstotka več kot maja lani.

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

Na novo se je minuli mesec na zavodu prijavilo 7928 brezposelnih. S tem je število novih prijav v mesečni
primerjavi upadlo za 45 odstotkov, v medletni primerjavi pa poraslo za 75,6 odstotka.
Med novoprijavljenimi je bilo 3915 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 389 iskalcev prve
zaposlitve, 56 brezposelnih zaradi stečajev in 2585 trajno presežnih delavcev.
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Število trajno presežnih delavcev se je v primerjavi z aprilom zmanjšalo za 54 odstotkov, glede na lanski maj pa
zvišalo za 304,5 odstotka. Med njimi so prevladovali tisti, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelovalnih
dejavnostih, trgovini, gostinstvu in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih.

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

Od 6161 brezposelnih jih je 5031 odprlo s.p.-je
V primerjavi z lanskim majem se je povečalo tudi število stečajnikov, in sicer za 47,4 odstotka. Tistih, ki jim je
prenehala zaposlitev za določen čas, je bilo več za 60,4 odstotka, število iskalcev prve zaposlitve pa se je zmanjšalo
za 13,4 odstotka.
Od 6161 brezposelnih oseb, ki jih je maja zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 5031
oseb, kar je 120,1 odstotka več kot aprila in 6,5 odstotka več kot maja 2019.
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Maja se je brezposelnost na mesečni ravni povečala v vseh območnih službah zavoda, razen v murskosoboški, v
kateri je upadla za 2,7 odstotka. Najbolj je porasla v območnih službah Kranj (+5,1 odstotka), Koper (+4,3
odstotka), Nova Gorica (+3,8 odstotka), Novo mesto (+3,1 odstotka) ter Ljubljana in Sevnica (v obeh +2,8
odstotka).

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

Na letni ravni je število registriranih brezposelnih naraslo povsod. Največje medletno povečanje so zabeležile
območne službe Kranj (+50,1 odstotka), Koper (+44,4 odstotka), Ptuj (+41,6 odstotka), Velenje (+30,4 odstotka),
Maribor (+26,4 odstotka) in Nova Gorica (+26 odstotkov).
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Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in
socialnega varstva, so minuli mesec zavodu sporočili 7282 prostih delovnih mest, to je 67,9 odstotka več kot aprila
in 45,2 odstotka manj kot maja lani.

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

Največ jih je iskalo delavce za preprosta dela pri visokih gradnjah (več kot 300), po več kot 240 povpraševanj pa je
bilo še za zidarje in podobno, voznike težkih tovornjakov in vlačilcev ter čistilce, strežnike, gospodinjske pomočnike
in podobno v uradih, hotelih in drugih ustanovah.
Ob izbruhu epidemije je bila brezposelnost 8-odstotna
V prvih petih mesecih letos je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 82.849 brezposelnih, kar je 7,3 odstotka več
kot v primerljivem obdobju 2019. V tem času se je na novo prijavilo 46.655 brezposelnih oziroma 50,4 odstotka
več kot lani v tem času, največ zato, ker so izgubili zaposlitev za določen čas (23.236). Iz evidence se jih je
medtem odjavilo 31.532, od teh 23.970 zaradi zaposlitve. To je 17,6 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 marec, ko je izbruhnila
epidemija covida-19. Tedaj je bila brezposelnost osemodstotna, kar je 0,1 odstotne točke več kot februarja in 0,1
odstotne točke manj kot marca 2019.

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

Stopnja registrirane brezposelnosti moških je bila 7,4-odstotna, žensk pa 8,7-odstotna. Najvišjo stopnjo je imela
območna služba Murska Sobota (12,7 odstotka), najnižjo pa območni službi Kranj in Nova Gorica (obe 5,6
odstotka).
Pravi odraz poslabšanja na trgu dela, ki ga je povzročila epidemija, bodo sicer podatki o stopnji brezposelnosti v
aprilu.

Preberi več iz teme:

brezposelnost

epidemija

koper

nova gorica

presežni delavci

samozaposlitev

zaposlitev

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

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN
PROSTOR VABI K SODELOVANJU V
ANKETI O UPORABI UREDBE O
RAZVRŠANJU OBJEKTOV
Ljubljana, 4. 6. 2020 - Na podlagi Gradbenega
zakona je bila julija 2018 sprejeta Uredba o
razvrščanju objektov, ki je združila
klasiﬁkacijo objektov in razvrščanje.
Istočasno je minister objavil tudi Tehnično
smernico za graditev TSG-V-006: 2018
Razvrščanje objektov. Po skoraj dveh letih
uporabe Uredba so na Direktoratu za prostor,
graditev in stanovanja pripravili krajšo
spletno anketo, s katero želijo ugotoviti, kako
se ta uporablja v praksi, kako ustrezna in
zahtevna je, ter oceniti njene dobre in manj
dobre rešitve.
Prav tako pa je v Koalicijski pogodbi o sodelovanju v Vladi RS za obdobje 2020-2022 je med drugim v točki I.
15 določen ukrep: »Odprava nepreglednega in zapletenega sistema vrst objektov za gradnjo«. Zato bi MOP
tudi v tej luči radi konkretno oceno izvajalcev in oseb, ki Uredbo dnevno uporabljajo. Izluščiti želijo uspešne in
manj uspešne rešitve določene v Uredbi.
MOP z namenom, da pridobijo čim bolj reprezentativen vzorec anketirancev, prosi ključne deležnike in
uporabnike Uredbe k izpolnitvi ankete, pridobljeni podatki pa bodo služili kot ena od osnov za pripravo
spremembe Uredbe.
V kolikor želite lahko anketo izpolnite do 23. 6. 2020.
Anketa je dostopna TU.
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Delovna mesta v Celju z okolico: čistilec, monter,
kuhar, logoped, …
2020-6-4 05:06 pm

Zadnje novice → Slovenija

1

0

0

Delodajalci zopet zaposlujejo. Na Celjskem je trenutno na voljo nekaj več kot 200 delovnih
mest. Spodaj izpostavljamo nekatere izmed njih. Za podrobnejše informacije kliknite na
izbrani poklic.

Celje z okolico – Delovna mesta do V. stopnje izobrazbe
Verteks TG tiskarstvo, proizvodnja, trgovina, promet in storitve, d.o.o. iz Celja zaposli čistilca za
polni delovni čas. Čas za prijavo je do 10. 06.

Gradbeništvo Grubelnik storitve in trgovina d.o.o. iz Vojnika zaposli gradbenega delavca za polni
delovni čas. Čas za prijavo je do 06. 06.

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

Hermi, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o. iz Celja zaposli delavca v
proizvodnji/monterja in montažerja strelovodne zaščite za polni delovni čas. Delo je primerno tudi
za invalida. Čas za prijavo je do 17. 06.

Stopar Design proizvodnja in prodaja, d.o.o. iz Štor zaposli delavca v proizvodnji oken in vrat za
polni delovni čas. Čas za prijavo je do 06. 06.

Transport, gostinstvo, nepremičnine in trgovina, branko kolenc, s.p. iz Celja zaposli disponenta
cestne logistike za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 07. 06.

Pizzeria in pivnica Diavolo iz Celja zaposli kuharja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 24. 06.

Doktor Maler, zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o. iz Celja zaposli slikopleskarja za polni delovni
čas. Čas za prijavo je do 13. 06.
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INNA, logistične storitve, prevozi in gostinstvo, d.o.o. iz Škofje vasi zaposli voznika v
mednarodnem transportu za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 21. 06.

Celje z okolico – Delovna mesta za VI. in VII. stopnjo izobrazbe
Osnovna šola Glazija iz Celja zaposli logopeda za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 08. 06.

Šolski center Celje (Lava) iz Celja zaposli učitelja matematike za polni delovni čas. Čas za prijavo je
do 08. 06.

Kozjansko in Obsotelje – Delovna mesta do V. stopnje izobrazbe
Comett domovi d.o.o., podružnica Pegazov dom v Rogaški Slatini zaposli bolničarja negovalca za
polni delovni čas. Čas za prijavo je do 05. 06.

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

Ginekologija dr. Franić, zdravstvene in izobraževalne dejavnosti, d.o.o. iz Rogaške Slatine
zaposli zdravstvenega tehnika/medicinsko sestro za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 20. 06.

Mehanika in transport Gregor Jerič s.p. iz Rogatca zaposli mehanika/avtoserviserja za polni
delovni čas. Čas za prijavo je do 17. 06.

Lagerhof, trgovina in storitve d.o.o. na Podplatu zaposli skladiščnika za polni delovni čas. Čas za
prijavo je do 11. 07.

Amon vinarstvo, gostinstvo in trgovina, d.o.o. iz Olimja zaposli kuharja in natakarja za polni
delovni čas. Čas za prijavo je do 04. 07.

Domgrad gradbeništvo, trgovina in storitve d.o.o. iz Šentjurja zaposli gradbenega delovodjo za
polni delovni čas. Čas za prijavo je do 01. 07.
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Elektro prodaja E.U. d.o.o., družba za prodajo energentov, svetovanje in projektiranje iz
Šentjurja zaposli elektrikarja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 19. 06.

Kovinoplastika Deplast Jurij Drofenik s.p. iz Podčetrtka zaposli posluževalca strojev za brizganje
plastike za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 10. 06.

Kozjansko in Obsotelje – Delovna mesta za VI. in VII. stopnjo
Občina Rogaška Slatina zaposli vodjo oddelka za okolje in prostor za polni delovni čas. Čas za
prijavo je do 17. 06.

Zdravstveni dom Šentjur zaposli zdravnika specialista družinske medicine ali splošne medicine
PPD2 za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 06. 06.

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

The post Delovna mesta v Celju z okolico: čistilec, monter, kuhar, logoped, … appeared first
on Celje.info.
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Javno naročilo: Graditev objekta OŠ Loka, pri kateri se
upoštevajo okoljski vidiki (ponovitev)
04 JUNIJ 2020 |

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

Oznaka naročila objavljenega na portalu javnih naročil je: JN003549/2020-B01
Objava na portalu javnih naročil: h ps://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=356047
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Ford Transit je zdaj na voljo z novim 10stopenjskim samodejnim menjalnikom

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

junij 4, 2020

Novice

Ford je sporočil, da so začeli s proizvodnjo novega 10-stopenjskega samodejnega menjalnika za modele
Transita z zadnjim pogonom (RWD), ki zagotavlja izjemno učinkovito porabo goriva1, vrhunsko
trpežnost in možnost za vleko do 2800 kg težkih prikolic.2
Novi menjalnik predstavlja idealno rešitev za tiste vrste uporabe Transita z zadnjim pogonom, kjer sta
ključni prednosti samodejnega menjalnika preprosta vožnja in priročnost, na primer pri predelavah s
težjimi nadgradnjami, kot so vozila za dostavo špecerije, reševalna vozila in avtodomi, pa tudi pri
Fordovih priljubljenih tovarniških minibusih Transit s 15 in 18 sedeži.
Inteligentni menjalnik, ki so ga razvili Fordovi inženirji, se je izkazal v pestrem razponu modelov od
nagrajenih pickupov Ranger in F150 pa vse do izjemnega športnega Mustanga. Z večjim obsegom
prestavnih razmerij, v katerih lahko motorji delujejo kar najbolj učinkovito, je zasnovan tako, da lahko
lastniki in upravljavci voznih parkov računajo na manjše stroške za gorivo.
Ker bo na voljo s Transiti z zadnjim pogonom, ki jih poganja Fordov najsodobnejši 2,0-litrski dizelski
motor EcoBlue HDT s 170 KM, je moral 10-stopenjski samodejni menjalnik prestati intenzivno testiranje
zmogljivosti in trpežnosti, s katerim so zagotovili primernost za zahtevno uporabo v gospodarskih vozilih
z velikimi obremenitvami, s pogosto vleko prikolice in delovnimi urniki brez premorov.
“Vozniki Transitov bodo navdušeni nad uglajenim prenosom moči našega 10-stopenjskega samodejnega
menjalnika, ki se uvršča v sam vrh svojega razreda, upravljavci voznih parkov pa bodo zagotovo cenili
njegovo trpežnost in prispevek k varčni porabi goriva,” je povedal Hans Schep, generalni direktor za
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področje gospodarskih vozil pri Fordu Evropa. “Izbira samodejnega menjalnika najzahtevnejšim
uporabnikom Transita zagotavlja preprostejšo vožnjo in izjemno možnost za vleko težkih prikolic ter
tako dopolni širok nabor odlik tega trpežnega in zmogljivega vozila, ki je nadvse cenjeno med
poslovnimi uporabniki.”
Proizvodnja je že v polnem teku, novi menjalnik za zadnji pogon pa temelji na glavnem paketu
nadgradenj, ki jih je Transit uvedel v letu 2019, vključno z varčnejšimi in elektrificiranimi pogoni,
povečano nosilnostjo in izboljšano povezljivostjo. Poleg 10-stopenjskega bodo še naprej na voljo tudi
obstoječi 6-stopenjski samodejni menjalniki, namenjeni Transitu s sprednjim pogonom za manjše
obremenitve.
Razvit za učinkovitost in trpežnost
Zasnova 10-stopenjskega menjalnika zagotavlja več prestavnih razmerij, kar pomeni, da lahko Transitov
2,0-litrski motor EcoBlue s 170 KM ves čas deluje kar se da blizu svoje največje učinkovitosti in s tem
omogoča odzivnejšo vozno izkušnjo. Prilagodljiva shema prestavljanja v realnem času menjalniku
omogoča prilagajanje spremembam pogojev in s tem izbiro optimalne prestave za odlično zmogljivost,
varčno porabo goriva in prefinjenost v vsakem scenariju vožnje.
Računalniške simulacije so pomagale pri optimizaciji arhitekture menjalnika z uravnoteženjem prednosti
večjega števila prestavnih razmerij in izgub energije zaradi pogostejših prestavljanj. 10-stopenjski
menjalnik, ki zagotavlja večji navor in moč pa tudi vožnjo z ustrezno prestavo v pravem trenutku, se je
izkazal kot optimalna izbira.

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

Fordov elektromagnetni ventil z integriranim litim ohišjem in neposrednim delovanjem (CastingIntegrated Direct Action Solenoid – CIDAS) je ena od 20 tehnologij, ki so jih patentirali med razvojem
menjalnika. CIDAS poveča natančnost tlaka sklopke in zmanjša čas hoda, da zagotovi hitrejše
prestavljanje, zato se več časa na podlago prenaša večji navor, to pa olajša delo pri uporabi v
najzahtevnejših razmerah. Obenem lahko voznik doseže enako zmogljivost z manjšim pritiskom na
stopalko za pospeševanje.
Patentirano olje menjalnika z nizko viskoznostjo zmanjša notranje trenje in dodatno izboljša učinkovitost
porabe, zmanjša obrabo sestavnih delov in odpravi zahtevo po menjavah olja menjalnika v predpisanih
razmikih. Črpalka s spremenljivo lopatico prilagaja dovod glede na zahtevo, kar zmanjša parazitske
izgube in izboljša prefinjenost vožnje. Hitra enosmerna sklopka znatno zmanjša tresljaje in grobost pri
prestavljanju v nizkem območju vrtljajev, zato bodo dolgi delovniki v kabini veliko prijetnejši.
10-stopenjski samodejni menjalnik je umerjen specifično za Transitove vozne značilnosti in področja
uporabe ter za sodelovanje s sistemom Auto Start-Stop za še varčnejšo porabo goriva. Pospeševanje v
nizkem območju vrtljajev in pri speljevanju iz mirovanja je uglajeno in progresivno.
Skladno z zasnovo za izzivalne pogoje najzahtevnejše uporabe so med razvojem pri testiranju trpežnosti
prevozili več kot šest milijonov kilometrov, vključno z več tisoč kilometri na ‘uničujočih’ terenskih
dirkah.
Za širok razpon uporabnikov
Z 10-stopenjskim samodejnim menjalnikom bodo na voljo Transiti s skupno maso od 3500 kg do
4600 kg in enojnimi ali dvojnimi zadnjimi kolesi, kupci pa bodo lahko izbrali šasijo s kabino, minibus in
furgon. Izjemna dovoljena skupna masa vozila s prikolico (GTM) znaša kar 6100 kg in je idealna za
uporabnike na področju gradbeništva, storitvenih dejavnosti ali organizacije dogodkov, ki morajo
pogosto vleči prikolico z opremo. Ta je lahko pri Transitu z 10-stopenjskim samodejnim menjalnikom
težka do 2800 kg.
Preprosto delovanje samodejnega menjalnika in možnost uporabe s težkimi vozili zagotavljata
primernost novega menjalnika za težje predelave, kot so vozila za dostavo špecerije, reševalna vozila,
minibusi in vozila za zagotavljanje mobilnosti v mestih pa tudi avtodomi – in vse uporabe, kjer lahko za
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volan sede tudi voznik z manj izkušnjami pri vožnji velikega vozila ali se mora soočati s pogostim
ustavljanjem in speljevanjem v zgoščenem prometu.
Zaradi učinkovitosti in trpežnosti je ta samodejni menjalnik zanimiva izbira za upravljavce voznih
parkov, ki morajo paziti na skupne stroške lastništva, zmanjšati čas, ko vozila niso na cesti, in povečati
zmogljivost vozil.

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

Stranke, ki potrebujejo predelave vozil, lahko izkoristijo prednosti Fordove ponudbe nakupa z enim
postankom (One Stop Shop), v kateri so na voljo prekucniki, kesonarji in dostavniki z zaprtim
zabojnikom – številne rešitve so pripravljene za takojšnjo uporabo. Pri bolj specifičnih zahtevah lahko
pooblaščeni izdelovalci predelav prek programa za usposobljene predelovalce vozil dopolnijo Transita z
10-stopenjskim samodejnim menjalnikom s ‘po meri’ oblikovano in izdelano nadgradnjo; široka paleta
posebnih možnosti je na voljo prek programa za posebne predelave vozil (SVO), v katerem vsakega
Transita posebej prilagodijo glede na zahteve.
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