Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 6. 8. 2020
Število objav: 13
Internet: 11
Tisk: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 2
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 11
Inženirski dan: 0
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Povzetek

Naslov

V primerjavi z lanskim julijem 24,4 odstotka več brezposelnih

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 8. 2020

Avtor

U. V. , STA , Ti.Š.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...(+29,1 odstotka) in Sevnica (+25,5 odstotka). Išče se vzgojiteljice in učitelje Delodajalci, med katerimi jih je bilo
največ s področja izobraževanja, gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so minuli
mesec zavodu sporočili 11.083 prostih delovnih mest, kar je 5,4 odstotka več kot...

Naslov

Število brezposelnih julija na mesečni ravni praktično nespremenjeno (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 5. 8. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Gorica (+29,4 odstotka), Velenje (+29,1 odstotka) in Sevnica (+25,5 odstotka). Delodajalci, med katerimi jih je bilo
največ s področja izobraževanja, gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so minuli
mesec zavodu sporočili 11.083 prostih delovnih mest, kar je 5,4 odstotka več kot...

Naslov

Število brezposelnih julija nespremenjeno

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Iz evidence se jih je medtem odjavilo 48.330, od tega 37.480 zaradi zaposlitve. Delodajalci, med katerimi jih je bilo
največ s področja izobraževanja, gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so minuli
mesec zavodu sporočili 11.083 prostih delovnih mest, kar je 5,4 odstotka več kot...

Naslov

Število brezposelnih v juliju na mesečni ravni praktično nespremenjeno, na letni ravni višje
za 24,4%

Medij

Hudo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 8. 2020

Avtor

M. N.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Gorica (+29,4 odstotka), Velenje (+29,1 odstotka) in Sevnica (+25,5 odstotka). Delodajalci, med katerimi jih je bilo
največ s področja izobraževanja, gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so minuli
mesec zavodu sporočili 11.083 prostih delovnih mest, kar je 5,4 odstotka več kot...

Naslov

Julija med brezposelne več kot osem tisoč ljudi

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 5. 8. 2020

Avtor

Lana Dakić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...več kot junija. Največ delodajalcev, ki so objavili prosta delovna mesta, je bilo s področja izobraževanja (zaradi
bližajočega se novega šolskega leta), gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva.
Najbolj iskani poklici so bili tako julija vzgojitelji in učitelji, podjetja pa so iskala...
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Naslov

Upokojeni, a še naprej delajo

Medij

Gorenjskiglas.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 8. 2020

Avtor

Danica Zavrl Žlebir

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...zdravstvena dejavnost, osnovnošolsko izobraževanje, splošna zunajbolnišnična in zdravstvena dejavnost, cestni
tovorni promet, visokošolsko izobraževanje, inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje, dejavnosti za javni red in
varnost, trgovina na drobno (pretežno z živili) in sodstvo. Zanimalo nas je tudi, koliko denarja za...

Naslov

Recept za katastrofo

Medij

Gea, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 8. 2020

Avtor

Brane Maselj

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeništvo, graditev

Stran: 22

Površina: 1.780 cm
2

...Fakulteta odpira vrata na številna področja, ki na prvi pogled niso del gradbene stroke. Takšna je tudi hidrotehnika in
z njo študij Vodarstva in okoljskega inženirstva, ki se med drugim ukvarja z urejanjem voda, erozijo, dreniranjem in
namakanjem, hidrotehničnimi objekti, izrabo vodnih moči, vodarstvom ter navsezadnje...

Naslov

Snujejo krožišče pri odcepu za Dobrno

Medij

Celjan, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 10

Površina: 182 cm2

Vojnik bo v bližnji prihodnosti dobil še drugo krožišče. Ta hip sicer nima še nobenega, saj so se postopki za gradnjo
prvega - na stičišču Murnove ulice, ki pripelje s Celjske ceste oziroma iz smeri pokopališča, ter Preložnikove - šele
začeli. Krožni promet bodo najverjetneje prihodnje leto začeli

Naslov

Število brezposelnih julija na mesečni ravni praktično nespremenjeno

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 8. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Gorica (+29,4 odstotka), Velenje (+29,1 odstotka) in Sevnica (+25,5 odstotka). Delodajalci, med katerimi jih je bilo
največ s področja izobraževanja, gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so minuli
mesec zavodu sporočili 11.083 prostih delovnih mest, kar je 5,4 odstotka več kot...

Naslov

Število brezposelnih julija nespremenjeno

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Iz evidence se jih je medtem odjavilo 48.330, od tega 37.480 zaradi zaposlitve. Delodajalci, med katerimi jih je bilo
največ s področja izobraževanja, gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so minuli
mesec zavodu sporočili 11.083 prostih delovnih mest, kar je 5,4 odstotka več kot...
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Naslov

Število brezposelnih julija nespremenjeno

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 5. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Iz evidence se jih je medtem odjavilo 48.330, od tega 37.480 zaradi zaposlitve. Delodajalci, med katerimi jih je bilo
največ s področja izobraževanja, gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so minuli
mesec zavodu sporočili 11.083 prostih delovnih mest, kar je 5,4 odstotka več kot...

Naslov

Število brezposelnih julija na mesečni ravni praktično nespremenjeno

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 8. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Gorica (+29,4 odstotka), Velenje (+29,1 odstotka) in Sevnica (+25,5 odstotka). Delodajalci, med katerimi jih je bilo
največ s področja izobraževanja, gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so minuli
mesec zavodu sporočili 11.083 prostih delovnih mest, kar je 5,4 odstotka več kot...

Naslov

Osnutek novega Gradbenega zakona

Medij

Skupnostobcin.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 5. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...obravnavo. Na sledečih povezavah vam posredujemo: Obrazložitev k osnutku zakona Osnutek Gradbenega zakona
– z možnostjo sledenja sprememb in z obrazložitvami sprememb Čistopis osnutka zakona (GZ-1) Prosimo vas, da
osnutek novega Gradbenega zakona pregledate in nam vaše pripombe, predloge in mnenja posredujete najkasneje do
petka, 28....
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V primerjavi z lanskim julijem 24,4 odstotka več
brezposelnih
Ljubljana, 05.08.2020, 13:05 | Posodobljeno pred 18 minutami
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 5 min

AVTOR

STA / U.V. / Ti.Š.

Konec julija je bilo v evidenci brezposelnih registriranih 89.397
oseb, kar je skoraj enako kot junija in 24,4 odstotka več kot
julija lani, so objavili na Zavodu RS za zaposlovanje. V prvih
sedmih mesecih je bilo v povprečju brezposelnih 84.717 oseb,
kar je 12,2 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

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

Ob koncu julija je bilo v Sloveniji registriranih 89.397 brezposelnih oseb, kar je
20 oseb več kot junija in 17.547 oseb oziroma 24,4 odstotka več kot julija lani.
Rast v medletni primerjavi na zavodu utemeljujejo z rastjo v prejšnjih mesecih,
zlasti aprilu in maju.
Na novo se je prejšnji mesec na zavodu prijavilo 8222 brezposelnih. S tem je
število novih prijav v mesečni primerjavi poraslo za 8,8 odstotka, v medletni
primerjavi pa za 32,4 odstotka.

5

24ur.com
Država: Slovenija

05.08.2020
Sreda, 13:41

Kazalo

https://www.24ur.com/novice/slovenija/v-primerjavi...

2/5

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

Število brezposelnih je bilo v juliju na mesečni ravni praktično nespremenjeno, na letni ravni pa višje
za 24,4 odstotka. (Fotografija je simbolična.) FOTO: Shutterstock

Med novoprijavljenimi je bilo 4042 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za
določen čas, 490 iskalcev prve zaposlitve, 127 brezposelnih zaradi stečajev in
2221 trajno presežnih delavcev.
Število na novo prijavljenih presežnih delavcev se je v primerjavi z junijem
zvišalo za 0,9 odstotka, glede na lanski julij pa za 197,3 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 8202 brezposelnih, ki jih je julija zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo
oziroma samozaposlilo 6487 oseb, kar je 7,6 odstotka manj kot junija in 95,7
odstotka več kot julija lani.
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Julija se je brezposelnost na mesečni ravni povečala v območnih službah Novo
mesto (+4,4 odstotka), Trbovlje (+3,6 odstotka), Ljubljana (+1,2 odstotka), Nova
Gorica (+0,9 odstotka) in Sevnica (+0,5 odstotka). V ostalih se je zmanjšala;
najbolj v območnih službah Koper (-2,7 odstotka), Ptuj (-1,7 odstotka), Maribor
(-1,3 odstotka) in Velenje (-1,1 odstotka).

Na letni ravni je število registriranih brezposelnih poraslo povsod. Večje
medletno povečanje kot na ravni države so zabeležile območne službe Kranj
(+47,2 odstotka), Koper (+37,8 odstotka), Ptuj (+34,5 odstotka), Novo mesto
(+30,6 odstotka), Nova Gorica (+29,4 odstotka), Velenje (+29,1 odstotka) in
Sevnica (+25,5 odstotka).
Išče se vzgojiteljice in učitelje
Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja izobraževanja,
gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so
minuli mesec zavodu sporočili 11.083 prostih delovnih mest, kar je 5,4 odstotka

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

več kot junija in 20,8 odstotka manj kot julija lani.
Največ jih je iskalo vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev predšolskih otrok (461),
sledila so povpraševanja po predmetnih učiteljih v osnovni šoli (454), delavcih
za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih (438) in učiteljih razrednega
pouka (437).
V prvih sedmih mesecih letošnjega leta se je na zavod na novo prijavilo 62.435
brezposelnih, kar je 51 odstotkov več kot v primerljivem obdobju 2019. Največ
se jih je prijavilo zato, ker so izgubili zaposlitev za določen čas (30.832). Iz
evidence se jih je medtem odjavilo 48.330, od tega 37.480 zaradi zaposlitve. To
je 3,6 odstotka več kot v primerljivem obdobju 2019.
Zadnji podatki o stopnji registrirane brezposelnosti pa so na voljo za maj, ko je
bila 9,3-odstotna, kar je 0,2 odstotne točke več kot aprila in 1,9 odstotne točke
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več kot maja lani. Stopnja registrirane brezposelnosti moških je bila 8,4odstotna, žensk pa 10,3-odstotna. Najvišjo stopnjo je imela območna služba
Murska Sobota (13,5 odstotka), najnižjo pa območna služba Nova Gorica (6,7
odstotka).
Javni sklad lani izplačal dobrih 27,4 milijona evrov za zaposlovanje
invalidov
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad med drugim spodbuja
zaposlovanje invalidov in ohranjanje njihovih zaposlitev. Pri teh vzpodbudah je
zaznati porast števila vlog v primerjavi s preteklimi leti, posledično tudi porast
izplačanih sredstev, kar za lani skupaj znaša 27,4 milijona evrov, kaže poročilo
sklada za leto 2019.
Javni sklad z nadzorom nad izpolnjevanjem kvote zaposlenih invalidov in s
finančnimi vzpodbudami spodbuja tudi zaposlovanje invalidov in ohranjanje
njihovih delovnih mest. Odloča tudi o pravicah in obveznostih invalidov in
delodajalcev, ki invalide zaposlujejo.

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

Sklad je po zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov tako v
minulem letu izdal 5742 odločb o priznani pravici do nagrade za preseganje
kvote, 910 o oprostitvi plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, 480 o subvenciji plače invalidom, 16 o prilagoditvi delovnega
mesta in sredstev za delo ter 74 odločb o priznani pravici do plačila stroškov
podpornih storitev in izplačal 46 prilagoditev vozil upravičencem, so sporočili iz
urada vlade za komuniciranje.
Na področju izobraževanja je sklad v minulem letu pri programih mednarodne
mobilnosti - Ad futura objavil 13 javnih razpisov, od tega dva za podporo
internacionalizaciji slovenskega visokega šolstva. Z dolgoročno politiko pri
financiranju mednarodne mobilnosti je sklad v okviru programov Ad
futura spodbudil interes za izobraževanje v naravoslovju, tehniki in medicini.
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Sklad je v minulem letu odločal še o Zoisovih štipendijah, za katere je vlogo
oddalo 6904 vlagateljev, ter nadaljeval dodeljevanje štipendij za Slovence v
zamejstvu in po svetu.
Prav tako je nadaljeval izvajanje programov, sofinanciranih iz sredstev
evropske kohezijske politike. Lani je sklad realiziral za več kot 18 milijonov
evrov izplačil iz proračuna. Potrdil je nov program Kompetenčni centri za razvoj
kadrov 3.0 za obdobje 2019-2022 ter spremembe programov celovita podpora
podjetjem za aktivno staranje delovne sile in štipendije za deficitarne poklice.
Zaključili so tudi program Neformalno izobraževanje in usposabljanje
zaposlenih. V okviru programov evropske kohezijske politike je bilo v tej
finančni perspektivi realiziranih že več kot 45.000 vključitev, so navedli v
sporočilu.
Iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca v letu 2019 je
sklad 1218 upravičencem skupaj izplačal 4,3 milijona evrov.

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

Nadomestilo preživnine je za leto 2019 iz sklada prejelo skupaj 3844 otrok, iz
naslova nadomestil preživnine so izplačali nekaj več kot 3,4 milijona evrov.
Letno poročilo sklada za leto 2019 je v torek sprejel vladni odbor za državno
ureditev in ga poslal v državni zbor, so še sporočili v uradu.
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Število brezposelnih julija na mesečni ravni
praktično nespremenjeno (dopolnjeno)
Konec julija je bilo v evidenci brezposelnih registriranih 89.397 oseb, kar je skoraj enako kot junija in 24,4 odstotka več
kot julija lani, so danes objavili na Zavodu RS za zaposlovanje. V prvih sedmih mesecih je bilo v povprečju brezposelnih
84.717 oseb, kar je 12,2 odstotka več kot v enakem obdobju lani.
Ob koncu julija je bilo v Sloveniji registriranih 89.397 brezposelnih oseb, kar je 20 oseb več kot junija in 17.547 oseb
oziroma 24,4 odstotka več kot julija lani. Rast v medletni primerjavi na zavodu utemeljujejo z rastjo v prejšnjih mesecih,
zlasti aprilu in maju.
Na novo se je minuli mesec na zavodu prijavilo 8222 brezposelnih. S tem je število novih prijav v mesečni primerjavi
poraslo za 8,8 odstotka, v medletni primerjavi pa za 32,4 odstotka.
Med novoprijavljenimi je bilo 4042 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 490 iskalcev prve zaposlitve,
127 brezposelnih zaradi stečajev in 2221 trajno presežnih delavcev.
Število na novo prijavljenih presežnih delavcev se je v primerjavi z junijem zvišalo za 0,9 odstotka, glede na lanski julij pa
za 197,3 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 8202 brezposelnih, ki jih je julija zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 6487 oseb, kar je
7,6 odstotka manj kot junija in 95,7 odstotka več kot julija lani.

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

Julija se je brezposelnost na mesečni ravni povečala v območnih službah Novo mesto (+4,4 odstotka), Trbovlje (+3,6
odstotka), Ljubljana (+1,2 odstotka), Nova Gorica (+0,9 odstotka) in Sevnica (+0,5 odstotka). V ostalih se je zmanjšala;
najbolj v območnih službah Koper (-2,7 odstotka), Ptuj (-1,7 odstotka), Maribor (-1,3 odstotka) in Velenje (-1,1 odstotka).
Na letni ravni je število registriranih brezposelnih poraslo povsod. Večje medletno povečanje kot na ravni države so
zabeležile območne službe Kranj (+47,2 odstotka), Koper (+37,8 odstotka), Ptuj (+34,5 odstotka), Novo mesto (+30,6
odstotka), Nova Gorica (+29,4 odstotka), Velenje (+29,1 odstotka) in Sevnica (+25,5 odstotka).
Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja izobraževanja, gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva
in socialnega varstva, so minuli mesec zavodu sporočili 11.083 prostih delovnih mest, kar je 5,4 odstotka več kot junija in
20,8 odstotka manj kot julija lani.
Največ jih je iskalo vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev predšolskih otrok (461), sledila so povpraševanja po predmetnih
učiteljih v osnovni šoli (454), delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih (438) in učiteljih razrednega pouka
(437).
V prvih sedmih mesecih letošnjega leta se je na zavod na novo prijavilo 62.435 brezposelnih, kar je 51 odstotkov več kot
v primerljivem obdobju 2019. Največ se jih je prijavilo zato, ker so izgubili zaposlitev za določen čas (30.832). Iz evidence
se jih je medtem odjavilo 48.330, od tega 37.480 zaradi zaposlitve. To je 3,6 odstotka več kot v primerljivem obdobju
2019.
Zadnji podatki o stopnji registrirane brezposelnosti pa so na voljo za maj, ko je bila 9,3-odstotna, kar je 0,2 odstotne točke
več kot aprila in 1,9 odstotne točke več kot maja lani. Stopnja registrirane brezposelnosti moških je bila 8,4-odstotna,
žensk pa 10,3-odstotna. Najvišjo stopnjo je imela območna služba Murska Sobota (13,5 odstotka), najnižjo pa območna
služba Nova Gorica (6,7 odstotka).
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Število brezposelnih julija nespremenjeno

(Foto: Maja Marko)

Konec julija je bilo v evidenci brezposelnih registriranih 89.397 oseb, kar je skoraj enako kot
junija in 24,4 odstotka več kot julija lani, so objavili na Zavodu RS za zaposlovanje.
V prvih sedmih mesecih je bilo v povprečju brezposelnih 84.717 oseb, kar je 12,2 odstotka več
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

kot v enakem obdobju lani. Minuli mesec se je na zavodu prijavilo 8222 brezposelnih. S tem je
število prijav v mesečni primerjavi poraslo za 8,8 odstotka, v medletni primerjavi pa za 32,4
odstotka. V prvih sedmih mesecih letošnjega leta se je na zavod prijavilo 62.435 brezposelnih,
kar je 51 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani. Največ se jih je prijavilo zaradi izgube
zaposlitve za določen čas (30.832). Iz evidence se jih je medtem odjavilo 48.330, od tega 37.480
zaradi zaposlitve. Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja izobraževanja,
gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so minuli mesec
zavodu sporočili 11.083 prostih delovnih mest, kar je 5,4 odstotka več kot junija in 20,8 odstotka
manj kot julija lani.
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Število brezposelnih v juliju na mesečni ravni praktično
nespremenjeno, na letni ravni višje za 24,4%
Save

AKTUALNO
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M. N., STA

Hudo.com

5. Avg 2020

Konec julija je bilo v evidenci brezposelnih registriranih 89.397 oseb,
kar je skoraj enako kot junija in 24,4 odstotka več kot julija lani, so
danes objavili na Zavodu RS za zaposlovanje. V prvih sedmih mesecih
je bilo v povprečju brezposelnih 84.717 oseb, kar je 12,2 odstotka več
kot v enakem obdobju lani.
5
Ob koncu julija je bilo v Sloveniji registriranih 89.397 brezposelnih oseb, kar je 20 oseb več kot junija in
17.547 oseb oziroma 24,4 odstotka več kot julija lani. Rast v medletni primerjavi na zavodu utemeljujejo
z rastjo v prejšnjih mesecih, zlasti aprilu in maju.
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Na novo se je minuli mesec na zavodu prijavilo 8222 brezposelnih. S tem je število novih prijav v
mesečni primerjavi poraslo za 8,8 odstotka, v medletni primerjavi pa za 32,4 odstotka.
Med novoprijavljenimi je bilo 4042 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 490 iskalcev
prve zaposlitve, 127 brezposelnih zaradi stečajev in 2221 trajno presežnih delavcev.
Število na novo prijavljenih presežnih delavcev se je v primerjavi z junijem zvišalo za 0,9 odstotka, glede
na lanski julij pa za 197,3 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 8202 brezposelnih, ki jih je julija zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo
6487 oseb, kar je 7,6 odstotka manj kot junija in 95,7 odstotka več kot julija lani.
Julija se je brezposelnost na mesečni ravni povečala v območnih službah Novo mesto (+4,4 odstotka),
Trbovlje (+3,6 odstotka), Ljubljana (+1,2 odstotka), Nova Gorica (+0,9 odstotka) in Sevnica (+0,5
odstotka). V ostalih se je zmanjšala; najbolj v območnih službah Koper (-2,7 odstotka), Ptuj (-1,7
odstotka), Maribor (-1,3 odstotka) in Velenje (-1,1 odstotka).
Na letni ravni je število registriranih brezposelnih poraslo povsod. Večje medletno povečanje kot na ravni
države so zabeležile območne službe Kranj (+47,2 odstotka), Koper (+37,8 odstotka), Ptuj (+34,5
odstotka), Novo mesto (+30,6 odstotka), Nova Gorica (+29,4 odstotka), Velenje (+29,1 odstotka) in
Sevnica (+25,5 odstotka).
Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja izobraževanja, gradbeništva, predelovalnih
dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so minuli mesec zavodu sporočili 11.083 prostih delovnih
mest, kar je 5,4 odstotka več kot junija in 20,8 odstotka manj kot julija 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 vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev predšolskih otrok (461), sledila so
povpraševanja po predmetnih učiteljih v osnovni šoli (454), delavcih za preprosta dela v predelovalnih
dejavnostih (438) in učiteljih razrednega pouka (437).
V prvih sedmih mesecih letošnjega leta se je na zavod na novo prijavilo 62.435 brezposelnih, kar je 51
odstotkov več kot v primerljivem obdobju 2019. Največ se jih je prijavilo zato, ker so izgubili zaposlitev
za določen čas (30.832). Iz evidence se jih je medtem odjavilo 48.330, od tega 37.480 zaradi zaposlitve.
To je 3,6 odstotka več kot v primerljivem obdobju 2019.
Zadnji podatki o stopnji registrirane brezposelnosti pa so na voljo za maj, ko je bila 9,3-odstotna, kar je
0,2 odstotne točke več kot aprila in 1,9 odstotne točke več kot maja lani. Stopnja registrirane
brezposelnosti moških je bila 8,4-odstotna, žensk pa 10,3-odstotna. Najvišjo stopnjo je imela območna
služba Murska Sobota (13,5 odstotka), najnižjo pa območna služba Nova Gorica (6,7 odstotka).
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Julija med brezposelne več kot osem tisoč
ljudi
Čas branja: 4 min

1
05.08.2020 15:13

Brezposelnost je julija sicer ostala enaka kot junija:
na zavodu za zaposlovanje je bilo nekoliko manj kot
90 tisoč ljudi

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

LANA DAKIĆ

Foto: Shutterstock

14

05.08.2020

Finance.si

Sreda, 15:13

Država: Slovenija

Kazalo

2/6

https://topjob.finance.si/8964579/Julija-med-brezp...

Več iz teme:
zaposlovanje >

brezposelnost >

trg dela >

ZMAR >

Konec julija je bilo na zavodu za zaposlovanje 89.397
brezposelnih oseb, kar je za četrtino več kot lanskega julija.
Glede na letošnji junij se brezposelnost ni občutneje zvišala, se
je pa na zavod na novo prijavilo 8.222 brezposelnih, kar je
približno 500 oseb več kot junija.

Tedensko v vašem e-nabiralniku!

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

Izbor najboljših služb, uporabni kadrovski nasveti in TOP JOB Ambasador, kjer
predstavljamo Slovence v tujini in jih povezujemo s slovenskim gospodarstvom.
kliping@kliping.si
Potrdite prijavo »
Vaši podatki so na varnem. Časnik Finance se zavezuje, da bo vaše podatke skrbno hranil in uporabljal samo za pošiljanje Pisma
urednice Topjob ter jih ne bo posredoval tretjim osebam. Odjavna povezava se nahaja na dnu vsakega biltena.
S potrditvijo se strinjate s politiko zasebnosti Časnika Finance.

Med novoprijavljenimi brezposelnimi jih je bila približno
polovica (49,2 odstotka) brezposelnih zaradi poteka zaposlitev
za določen čas, ugotavlja zavod za zaposlovanje. Zaradi stečajev
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je bilo na novo brezposelnih 127 ljudi, trajno presežnih
delavcev pa je bilo 2.221. Število na novo prijavljenih presežnih
delavcev se je glede na junij povečalo za slab odstotek. Kot
pojasnjujejo na zavodu, so prevladovali tisti, ki so zaposlitev
izgubili v predelovalnih dejavnostih, drugih raznovrstnih
poslovnih dejavnostih (kamor se uvrščajo tudi kadrovske
agencije), trgovini in gostinstvu.

Od izbruha koronavirusa na zavodu na novo
prijavljenih skoraj 46 tisoč ljudi
Če seštejemo novoprijavljene brezposelne od marca, ko se je
začel izbruh koronavirusa, do konca julija, se je na zavod na

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

novo prijavilo skupaj 45.975 brezposelnih (največji priliv,
14.419 novih brezposelnih, je bil aprila). Seveda se je v tem času
tudi kar nekaj brezposelnih zaposlilo ali samozaposlilo oziroma
so se iz drugih razlogov odjavili iz evidenc zavoda (denimo
upokojitve, izobraževanja in podobno). Je pa julijska rast
števila novoprijavljenih največja od aprila.
Julija je tako zavod za zaposlovanje iz evidenc odjavil 8.202
brezposelni osebi. Večina (79 odstotkov) se jih je zaposlila ali
samozaposlila. Kot pojasnjujejo na zavodu, je bilo med tistimi,
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ki so se zaposlili, največ natakarjev, delavcev za preprosta dela
v predelovalnih dejavnostih, prodajalcev ter čistilcev,
strežnikov in gospodinjskih pomočnikov.
Od marca do konca julija se je tako iz evidenc zavoda odjavilo
skupaj 34 tisoč ljudi, od tega se jih je skoraj 27 tisoč zaposlilo
ali samozaposlilo.

Umar napoveduje rast brezposelnosti
Ekonomisti ocenjujejo, da bi se lahko brezposelnost
jeseni še zvišala in dosegla mejo 100 tisoč brezposelnih.
Vladni urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je v
poletni napovedi gospodarskih gibanj ocenil, da bi lahko bilo
letos v povprečju 94.600 brezposelnih (v prvih letošnjih
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

sedmih mesecih jih je bilo 84.717), v prihodnjem letu pa
102.700.
Stopnja registrirane brezposelnosti je maja znašala 9,3
odstotka in se je glede na april zvišala za 0,2 odstotne točke.
Umar napoveduje, da bo letos stopnja registrirane
brezposelnosti 9,8-odstotna, prihodnje leto pa naj bi znašala
10,5 odstotka.
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Anketna brezposelnost je bila sicer v letošnjem prvem četrtletju
4,6-odstotna, Umar ocenjuje, da bo letos 6,5-odstotna,
prihodnje leto pa 5,9-odstotna.

Julija več brezposelnih na območju Novega
mesta
Podatki o brezposelnosti za julij kažejo, da se je na mesečni
ravni brezposelnost najbolj zvišala na območju Novega mesta
(za 4,4 odstotka) in Trbovelj (za 3,6 odstotka). Julija se je glede
na junij povečala tudi na območju Ljubljane (za 1,2 odstotka),
Nove Gorice (za 0,9 odstotka) in Sevnice (za pol odstotka),
medtem ko se je drugje po Sloveniji znižala – najbolj na
območju Kopra (za 2,7 odstotka).

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

Medletno se je brezposelnost najbolj zvišala na območju Kranja
(za 47,2 odstotka), Kopra (za 37,8 odstotka), Ptuja (za 34,5
odstotka) in Novega mesta (za 30,6 odstotka).

Največ povpraševanja po kadrih v
izobraževanju in proizvodnih delavcih
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Julija pa se je nekoliko povečalo povpraševanje podjetij po
delavcih, saj so sporočili 11.083 prostih delovnih mest, kar je
bilo za 5,4 odstotka več kot junija. Največ delodajalcev, ki so
objavili prosta delovna mesta, je bilo s področja izobraževanja
(zaradi bližajočega se novega šolskega leta), gradbeništva,
predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva.
Najbolj iskani poklici so bili tako julija vzgojitelji in učitelji,
podjetja pa so iskala predvsem proizvodne delavce, čistilce in
zdravstveno osebje.

Več iz teme:
brezposelnost >

trg dela >

ZMAR >

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

zaposlovanje >

19

Gorenjskiglas.si
Država: Slovenija

05.08.2020
Sreda, 23:41

Kazalo

http://www.gorenjskiglas.si/article/20200805/C/200...

1/2

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

Dvojni status s hkratnim prejemanjem plače in dela pokojnine ljudem izboljšuje gmotni položaj. / Foto:
Tina Dokl

Upokojeni, a še naprej delajo
Besedilo: Danica Zavrl Žlebir
Kategorija: Gorenjska / sreda, 5. avgust 2020 / 23:36

Po spremenjeni pokojninski zakonodaji lahko ljudje, ki ostanejo zaposleni tudi po
izpolnitvi pogojev za upokojitev, poleg plače prejemajo še štirideset odstotkov
pokojnine. Takih z dvojnim statusom je v državi nekaj več kot deset tisoč, na
Gorenjskem okoli tisoč.
Kranj – Letos na začetku leta je bila v pokojninskem sistemu uveljavljena prilagojena ureditev možnosti
kombiniranja statusa aktivnosti s statusom upokojenca. Spreminja se ureditev prejemanja dela pokojnine ob
hkratnem podaljševanju aktivnosti v polnem obsegu. Zavarovanci ali upokojenci, ki so vključeni v obvezno
zavarovanje za polni delovni čas in izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev, lahko podajo zahtevo za
izplačilo štirideset odstotkov starostne pokojnine, ki se jim bo lahko izplačevala tri leta, kasneje pa se jim bo
izplačevalo dvajset odstotkov starostne pokojnine. Pred tem je veljalo, da lahko zavarovanci (upokojenci)
uživajo dvajset odstotkov starostne pokojnine. Če nadaljujejo delo, se jim del starostne pokojnine preračuna
na štirideset odstotkov. Poleg polne vključitve v zavarovanje ta ureditev stimulira tudi obvezno vključitev v
obvezno zavarovanje za krajši delovni oziroma zavarovalni čas, vendar najmanj štiri ure dnevno oziroma
dvajset ur tedensko, in sicer bo tudi tak posameznik poleg delne pokojnine oziroma sorazmernega dela
pokojnine upravičen do izplačila sorazmernega dela štirideset odstotkov starostne pokojnine.
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Koliko jih uživa dvojni status
Zanimalo nas je, koliko ljudi ima dvojni status. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) nam
je postregel s podatki o 10.538 uživalcih dvajset odstotkov predčasne ali starostne pokojnine decembra lani,
ko je še veljala prejšnja ureditev, na Gorenjskem je dvojni status takrat uživalo 1055 ljudi. Junija letos pa na
Gorenjskem beležijo 1064 uživalcev štirideset odstotkov starostne pokojnine in dvajset odstotkov predčasne
pokojnine, od tega 1039 uživalcev štirideset odstotkov starostne pokojnine in 25 uživalcev dvajset odstotkov
predčasne pokojnine. V državi je ta čas dvojni status uživalo 11.528 prejemnikov štirideset odstotkov
starostne in 363 prejemnikov dvajset odstotkov predčasne pokojnine.

Največ uradnikov, zdravnikov in učiteljev
Zanimala nas je tudi struktura ljudi z dvojnim statusom. Kar 66 odstotkov jih je iz zasebnega sektorja, 43
odstotkov iz javnega. Moških je nekaj več kot 61 odstotkov, žensk nekaj manj kot 39 odstotkov. Glede na
vrsto zavarovanja z devetdeset odstotki prednjačijo zaposleni pri pravnih osebah, sedem odstotkov je
samozaposlenih, dva odstotka in pol zaposlenih pri zasebnikih, preostalih pa je zanemarljivo malo. Po
dejavnostih (analiza je iz letošnjega februarja) največ upokojencev, ki ostajajo na delu, na prvem mestu
najdemo na področju splošne dejavnosti javne uprave, sledijo bolnišnična in zdravstvena dejavnost,
osnovnošolsko izobraževanje, splošna zunajbolnišnična in zdravstvena dejavnost, cestni tovorni promet,
visokošolsko izobraževanje, inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje, dejavnosti za javni red in varnost,
trgovina na drobno (pretežno z živili) in sodstvo.

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

Zanimalo nas je tudi, koliko denarja za to pravico namenja ZPIZ in kolikšen je učinek glede na dejstvo, da
ljudje ostajajo dlje aktivni in vplačujejo v pokojninski sistem? Za izplačilo dvajset odstotkov predčasne ali
starostne pokojnine je bilo v letu 2019 realiziranih 21,2 milijona evrov, navaja ZPIZ. Zaradi uveljavitve nove
pravice je bilo v obdobju januar–junij 2020 realiziranih za dvajset odstotkov predčasne ali starostne
pokojnine nekaj več kot 640 tisoč evrov in za štirideset odstotkov starostne pokojnine 25,1 milijona evrov,
skupaj torej 25,7 milijona evrov.

Boljši gmotni položaj
Na vprašanje o učinkih daljše aktivnosti starostnikov in vplačevanju v pokojninski sistem pa pojasnjujejo, da
v času aktivnosti poleg plače dobijo še del pokojnine, kar pomeni trenutni boljši ekonomski položaj
posameznika. »Zaradi več pokojninske dobe brez dokupa ali pokojninske dobe bo pokojnina odmerjena v
višjem odstotku, kar je učinek za posameznika na dolgi rok. Seveda pa smo v času koronavirusa, ki ni
normalen in je učinke predvsem za državo težko ovrednotiti, saj je z interventnimi zakoni država
zagotavljala plačilo prispevkov, čakanje na delo, sedaj še krajši delovni čas. Namen stimuliranja daljšega
ostajanja v zavarovanju vsekakor ni bil, da nekdo prejema dvajset ali štirideset odstotkov, ko je na čakanju,
a seveda nihče ni mogel predvideti, da bodo nastopili tako nenavadni časi,« odgovarjajo na ZPIZ.
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Recept za katastrofo
-

Velikokrat so usodni sestavljeni ekstremni dogodki

izračunavata

naravnih ujm

modele za moč

-

Gradbenika Mojca Šraj in

Rezultat analiz kaže,

Nejc Bezak

nas najbolj

da je pri

vremensko muhast junij in ne april

Tekst: Brane

Ko

se dežne kapljice ne počutijo

si poplava podredi deželo,

krive, je dejal neki pisatelj. A že ena kapljica preveč povzroči,

da se voda razlije čez rob,

tako kot ena snežinka preveč

Maselj

v katerih akademsko tiši-

no moti le brnenje ventilatorjev v zmogljivih računalnikih, so velik
meritve v naravi,

podre največje drevo. Kadar se združita dež in sneg, se lahko po-

del njunega raziskovanja tudi

vodenj razlije prek vseh meja. Kdaj se bo

nekaj eksperimentalnih porečij, na katerih izvajajo meritve narav-

to

zgodilo, je danes

mo-

saj ima katedra kar

goče že predvideti. Znanost takšne kombinirane ujme, ki so lahko

nih procesov tako v okviru pedagoškega kot raziskovalnega

za živa bitja katastrofalne, suhoparno imenuje sestavljeni ekstre-

»Pri raziskovanju,

mni dogodki.

pojavi, ki za človeka pomenijo katastrofo

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

sestavljenih dogodkovpo-

memb. Čeprav raziskovanje ekstremnih
teka v glavnem za vrati njunih kabinetov,

le poplave, tudi druga plat kovanca

s sušami in požari se lahko

zgodi kot posledica sočasnega vpliva visoke
suše.

in

povzroči velike gozdne požare, kakršni divjajo v zad-

To lahko

njih letih na vseh koncih
plima in močan
in

temperature zraka

veter

prav tako kot

sveta,

lahko

povzročita poplave morja ipd.

napovedovanje sinergij

tovrstnih

sočasna

visoka

Za preučevanje

dogodkov raziskovalci

rabljajo zapletene matematične modele,

s

katerimi

upo-

skušajo opisati

posnemati dogodke, ki se odvijajo v naravi.

oziroma

lahko

Pri

nas

se s

sestavljenimi

takšnimi

Šraj in dr. Nejc Bezak s Fakultete za

verze

v Ljubljani

(UL FGG).

gradbeništvo

Ni nenavadno,

med drugim posveča takšnim raziskavam,
delavci

in znanstveni

da

in

odpira

vrata

gradbene stroke.

na številna
Takšna

-

zem-

ter izdelki.

Fa-

področja, ki na prvi pogled niso

je tudi

hidrotehnika

in

z njo

študij

okoljskega inženirstva, ki se med drugim ukvarja z

Vodarstva

in

urejanjem

voda,

ničnimi

njeni študenti

erozijo,

objekti, izrabo

dreniranjem in namakanjem, hidrotehvodnih moči, vodarstvom ter navsezadnje

tudi z upravljanjem naravnih

ne Nejc Bezak

tveganj.

Mojca Šraj

da

se bosta kot gradbenika kdaj ukvarjala z raziskavami poplavnih
in koliko

je

čeprav

-

so dolgoročno za

najpomembneje, da zna-

davateljica, »Z matematičnega vidika gre za kar
je nekakšen model, kako

katerih rezultat

raziskav

nost

ker

narave ni opazovala skozi

se dogodki ne bi
skušali

oči

se utegne narava odzvati

zato,

sestavljali, ampak tega niso predvidevali, niti

sestavljati modelov obnašanja tovrstnih ekstremov.«

sveža spoznanja,

ki jih Evropska unija spodbuja v okviru
vsaka

evropska država

naravne dogodke, ki so za prebivalce vir težav in skrbi.

svoje posebne
Raziskovalca
v

leti zna-

sestavljenih dogodkov; ne

posebnega programa COST, saj ima domala

vključila

pre-

zapletene operacije,

ne na enega, ampak več sočasnih dogodkov. Še pred nekaj

ljubljanske fakultete

z

sta

se

pred poltretjim letom

projekt Damocles, s katerim želijo evropski znanstveniki

nadgraditi prav znanje o sestavljenih ekstremnih dogodkih.

si

se ta denimo

v

začetku

Poleg poplav še erozija
Za Slovenijo so takšni ekstremi predvsem poplave, čeprav
ter

študija nista predstavljala,

povečujejo zaradi podnebnih spre-

gre zanemariti,

erozije ne

pravita profesorica

tudi

suše

in njen asistent,

predavata tudi bodočim inženirjem okoljskega

ki nova spoznanja

gradbeništva pri predmetih, povezanih s hidrologijo. Zmerne hudourniške

prebivalci
območja

Ne

tveganj

-

izbirajo med številnimi študijskimi in znan-

lja, prostor, voda, zrak; naravni in umetni materiali

del

fakulteta

področji, katerih skupna podlaga so naravni viri

stvenimi

kulteta

geodezijo Uni-

se prav ta

saj lahko

Mojca

dr.

uravnotežujoči

povsem

dela.

kje se utegnejo pojaviti izjemni naravni

mo problem matematično dobro formulirati in formule 'nakrmiti' s

niso

dogodki ukvarjata

in

kar najbolj točnimi podatki,« povzame bistvo njunih

Gre za zelo

Z Damoklesom do novih znanj o ekstremnih dogodkih

kako

kraških

poplave in kraške poplave so vsakoletni
te

-

pojave

pri nas

poljih

večinoma

-

poznajo. Vedo

so v nižinskem svetu ob
in

se

intenzivno

dogodki,

zato

tudi, kje so poplavno ogrožena

večjih vodotokih in na

zavedajo ogroženosti kmetijskih površin z
proizvodnjo in prometnih povezav. »Kadar

pa se zgodijo izjemne poplave, je poplavljenih

kar

700 kvadratnih
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zemljišč oziroma

kilometrov
je.

tega je 25 kvadratnih

Od

nimo območja Celja (tretjega

celotne površine

odstotka

3,5

kilometrov

Sloveniji, hkrati pa se moramo zavedati,
najpomembnejša

poplav je

značilnost

56

poplavljenih kar

tam

de-

so

največjega slovenskega mesta) in južni

del Ljubljane. Prav Ljubljansko barje je največje

ravnice

Sloveni-

urbanih površin, kot

poplavno območje v

da so poplavljene barjanske

barja.

V

katastrofalnih

času

kvadratnih

površin,

kilometrov

njuni izračuni, ni razveseljivo. Pogostost

v povprečju za deset do dvajset odstotkov,

nila tudi

stopnja ekstremnosti,

di katerih

čedalje

tla

so

poplave. Mojca Sraj:

povzema statistiko

predavateljica in dodaja opozorilo, da

zaradi

in izkušnjam marsikatera upravna enota še ved-

tem meritvam

izdaja gradbena dovoljenja

no

plazovi, ki so naša druga največja
poplav ni nenavadno,

Glede

zemljiščih, ki

na

nevarnost

je

da

nastal

vzporedno

ogroženo

z

naravno strugo reke. V Celju, kije poplavno najbolj

v Sloveniji,

mesto

srednjeveška spominska plošča
znamenja

z

datumom

september

2.

dosegel 1000-letno
oz. 1 promil,

dobo, kar

povratno

Spo-

1550.

v letu 1851 lahko najdemo

velike poplave Drave

na Radeljskem polju, v Mariboru in na Ptuju.

0,001

poplave opomni

na katastrofalne

nas

Njen pretok je takrat

pomeni,

da je

verjetnost

da se tak dogodek zgodi v nekem letu.

»Poleg tega raziskave

kažejo,

da

sta

kar

dve

pobočij.

ob potresih
skalni

ter

podori.

povzročijo

Ti lahko

poplavah, kot

slovenskega

tretjini

Zaradi

prometnic je ogrožen

tal,

tipične razpršene

površine

zarisali že okoli

Slovenije;
2500

poselitve in goste

do danes

delujejo

smo

pa

razlivanja

vodotokov.

razdiralne

svoje

morje.

Tudi

na

sile

države

na

v ekstremni

Nizozemskem

jem, podonavske

mreže

44

od-

v karto plazenja

tal

pa

a

imajo

njenem

na

kar

jih ne povzročajo

severu

sestavljeni
že

dveh

taljenja

Nekaj posebnega se je

v

države zajel

je v nekaterih

kot

polovico

in višjih

gozda.

zraka (taljenje

vodotokov.

V

vodotokih

poškodovanega drevja,

in

težave

z mor-

so

vremenskih

poročil,

sta-

med-

Zato

pa se

rek.

Ta vrsta vremenske

sušnih dogodkov.

zaznamujejo

nadloge se pri nas vse bolj udoma-

A kot rečeno, naše sobivanje z okoljem najbolj

poplavni dogodki. Zato

za

gradbeništvo in geodezijo

ta

osredotočila

hkratno

predvsem na

v

sta

okviru

se raziskovalca

Fakultete

slovenskega dela projek-

poplavne dogodke,

ki

jih povzroča

taljenje snega s padavinami.

Analizirala

ki

nikih in podobni infrastrukturi.

ugotavljata, da bi se lahko

Raziskovalca
nih dogodkov

v prihodnje v Sloveniji

lahko povečala
meni,

pri

da bi

načrtovanje

velikosti

projektnih

klimatske

varnostne

dnosti, že uporabljajo

se lahko pojavijo

da

njej

bi

urejanje

strug,

vpeljati

morali

Takšne

faktorje,

še

v katere

poplavnega tveganja v prihoEvropske unije.

državah

znali

takšni

(npr.

ipd.),

faktorje.

nekaterih

cilj projekta je,

»Osnovni

pogosto

v

ki se uporabljajo pri

pretokov,
in ob

odprtin

mostnih

sestavlje-

takšnih

povečalo, prav tako bi se

najhujših dogodkov. To pa po-

ekstremnost tistih
določanju

število

še

zanesljivo oceniti,

bolj

dogodki, kje

ter kako

bodo

se

kako

najpogosteje po-

klimatske

spremem-

vplivale na takšne dogodke. Obenem želimo s projektom Da-

mocles odločevalce ozavestiti

o

pojava

možnosti

takih dogodkov

sočasen pojav dveh sicer

neodvisnih

ter ogrozi tudi

življenja,«

v zadnjih desetletjih pri nas vse bolj pogosto pojavljajo

čuje in Agencija RS za okolje je že začela razvijati metode za napovedi

polju, poplave pa

dodaja Nejc Bezak.

suše, ki zelo vplivajo na kmetijstvo in sušijo struge naših hudourniških

požiralnike, kar je

posledica plavja, ki seje zagozdilo ob mostnih opor-

določeni meri

dogodkov povzroči veliko gmotno škodo

Pesimistični izračuni

pre-

se je nekaj mesecev kasneje zgodila na porečju Gradaščice, je bila v

in jih opozoriti na to, da lahko

za nas tovrstni podatki drugotnega pomena.

tudi

glavni krivec

tudi drugod po Sloveniji. Tudi hudourniška poplava,

smo imeli

be

o

se povišali

so

bilo

je

več

dogodka

nabralo

na Planinskem

je všteto tudi potencialno povečanje

in

snega)

ob tem

plavjc

to

poškodoval

padavinskega

zamašilo kraške

do poplave

pogosto zdru-

ogrožajo tudi poplave, ki se pojavljajo v

so zato v teh deželah stalnica

prav

Najprej je

za kasnejše poplave.

je

večji del

ko je

2014,

države

žleda in

se

posebne

veter

delih

kombinacije

Zaradi

temperatur

vodostaji
cej

Žled

žled.

javljajo, kakšen je njihov vpliv

ledu

padavinskega

in

v pomlad. To posledično

Sloveniji zgodilo leta

ogroža rečni promet, ki je na Donavi izjemno gost. Poročila
nju

sproži

...

Ko je Slovenijo zajel žled

kombinaciji s talečim se ledom. Ta povzroča še dodatne težave, saj

tem ko

pa

dogodkov. Tak-

snežne odeje

dogodka, največkrat na prehodu iz zime

močni vetrovi

dogodek

pregovorne

deževje

neodvisnih

sicer

dimenzioniranju objektov na vodi

Nemčiji, denimo, so

V

tisti, ki belijo lase odgovornih, in
žita

in

predvsem manjših plazov.«

Poplave so relativno pogost pojav po Evropi,
povsod

sprožene

odlomi kamenja

velik del poselitvenih območij. Ze-

relativno

meljski plazovi in erozijski procesi izrazito
stotkih

pojave,

nevarne

so plazenja

sočasnega nastopa

primer je kombinacija

med drugim privedlo

ozemlja podvrženi različnim erozijskim procesom in procesom nestabilnosti

namočena, zadnje

poplavnih dogodkov pa lahko pride tudi

projekt

pod vodstvom

nato

bolj

»Do

pripelje do višjih vodostajev vodotokov.«
prvi

Ljubljani

Gruberja izkopali danes po njem imenovan kanal, ki pote-

Gabriela

minska

ali

iz narave.

v

protipoplavne zaščite že leta 1554. Leta 1780 so
ka

jih ogroža voda

šen

bi se dvig-

zgodi zaradi več zaporednih padavinskih dogodkov, zara-

nas

obsegajo površino 23 kvadratnih kilo-

metrov,«

naj

obenem

ali, povedano po domače, bi lahko

ujme vse hujše. Ob tem ugotavljata, da se večina poplav

bile vodne
pri

poplav

ekstremnih

upoštevanju modelov podnebnih sprememb, povečala

naj bi se, ob

letne poplave pa v povprečju

kljub

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

kazali

sta

podatke o

snežni

odeji

Soče in Gradaščice in iskala povezanost s

Tveganje naraslo za tretjino
Hidrotehnik ugotavlja,

hudourniških

porečjih Save Dolinke,

bi morali po njegovem
tih območjih, kot

poplavami. To, kar so po-

znana

še bolj kritična

države Unije

sta

mnenju

že

zdaj operirajo

z

pri denimo

v višini do 30 odstotkov

prepustih, in meni, da bi

teh dogodkov takšno stopnjo

so že zdaj

v

da nekatere

varnostnimi faktorji tveganja

morali glede na povečanje

določiti tudi

pri nas. S temi faktorji

dimenzionirati objekte vsaj

na tis-

denimo spodnja Sava ali Savinjska dolina, ki

kot poplavno kritična

in

bodo, glede

na

izračune,

v prihodnje. Številne poplave je seveda težko napo-

vedati, saj so posledica različnih dogodkov, včasih tudi

delovanja
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človeka,

kot je bilo to pri

poplavi na Dravi leta

Avstriji prehitro odprli vodne

s poplavami povezati

2012,

potem ko so v

Gotovo pa je,

daje mogoče

sedanje podnebne spremembe in jih tudi de-

pravita raziskovalca,

napovedati,

loma

zapornice.

ki sta v ta namen že razvila

nekaj novih metod.

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

še podori,

plazenje tal, hudourniška erozija

Slovensko

zemljo prepreda gosta mreža hudournikov v skupni dol-

osem tisoč kilometrov,

žini kar
niških
so

odvodnjavajo

ki

izračunali, da se v našem povirju vsako

jonov kubičnih metrov sedimentov,

I<

in rečna bočna erozija.

skoraj

400

hudour-

območij in povzročajo neposredno erozijo tal. Strokovnjaki

sistemu

leto sprosti za pet mili-

odlagajo v rečnem

ki se nato

crozivnosti tal pa veliko prispevajo

pojavu:

temu

joča moč

»Nisem

padavin

tudi neposredne padavine. V

ki

pomeni

tudi

meteorolog, toda vidim, da se razdira-

povečuje,

segrevajo

peratur,

ozračje,

to
to

pa predvsem
pa

zato

zaradi vse višjih

lahko

vsrka več

tem-

vlage, kar

Nejc Bezak

Toda, pozor: »Za
merjene razlike

pa je,

da smo v primerjavi s sosednjo Avstrijo pre-

pogosto zanemarjene

in nepokošene,

premajhne in preredke. Primerjava
niji vložimo v urejanje

na

prebivalca

kilometra
znesek

-

kot

v

delovanja: »Naše brežine
hudourniške

številkah

sosedje, kjer je ta

znesek

v Sloveniji

400

pregrade pa

pokaže, da v Slove-

vodotokov kar nekajkrat manj

vodotoka namenimo

1500

je

približno enako kot druge države. Problem, ki ga vi-

cej bolj lahkomiselni glede preventivnega

so

in

17

-

evrov.

evrov,

le
Za

pet evrov
ureditev

v Avstriji je

ta

ti

dve trditvi

med vikendi

liziranih postajah. Eden
sicer neznačilne razlike,

z

ekstremnih dogodkov

gradbenike od nekdaj izjemno pomembno. Zdi

stoji vreme, je bilo za
sc, da je

današnja že-

razlogov za

svetu

so

te, statistično

med

onesnadelavniki
med

testiranih postajah je bilo število teh
in povzame: »Za

je možnost

vendar ta odstopanja
izkazal

seje

»aprilsko

vreme«,

niso

odločitve in

odnos

večja

res

statistično značilna.

s katero želimo

poudariti

vremena.

zazna-

zelo

»Besedo

veliko

muhast

opis nekoga, ki

te

glede na razpoloženje in jc, tako Slo-

padavinskih

in sončnih

. Ob

obdobij vposame-

znem dnevu, najbolj muhast mesec pa je tisti, ki ima največji

pokazali

1

razlage smo v okviru raziskave kot muhasto vreme

definirali izmenjevanje

muhastih

v

spremi-

slovenskega knjižnega jezika, 'muhast kot aprilsko vreme

upoštevanju

ob-

Obalo,

tudi drugi mit, ki ga v Sloveniji

muhavost

oziroma

nekatera

kotlino,

dežja ob vikendih

definicijo slovarja razumemo kot

nja svoje

so bile iz-

namreč dokazali povezavo

na primer Ljubljansko in Celjsko

Šaleško dolino,

neresničnega

skladu

možnih

drugod,« pravi Bezak

v Sloveniji,

spremenljivost

var

V

Na omenjenih štirih

in

Ljubljano

večje kot tiste na drugih ana-

delcev, večjih od deset mikronov, in pogostostjo pa-

delcev večje kot

Zasavje

april res naj-

na podlagi obdelave

splošno ne držita.

na

Portorož in

in tedni

izmed

sta

mita,

sicer, ali drži, da

posledica onesnaževanja zraka

l<i so

številom trdih

močja

in

bi lahko bile naraščajoče vrednosti

(industrija, izpusti ipd.).

davin.

generacijo,

V obeh primerih

Trbovlje, Velenje,

dni. Rezultati

analiz dolgoletnega obdobja

delež

za april

niso

značilnega odstopanja od drugih mesecev v letu. Prese-

netljivo pa se je za najbolj

evrov.«

Ker za večino naravnih

da

v

Sraj in

vremenska

deževni od delovnikov in ali je

mesec v letu.

statistik ugotovila,

gradbene fakultete še nap-

vremenskih pojavov. Mojca

generacije

iz

z

tudi dva naša tipična

raziskala

so vikendi običajno bolj

muje fraza

Slovenija pri podnebnih spremembah deli usodo drugih držav

dita raziskovalca,

sta tako

bolj muhast

Za

Vreme se ne ozira na vikend

raziskovalce

rej zanimajo številne posebnosti

kot ob delavnikih,

močnejše padavine.«

tudi ogrožena

vremena, toda

ževanja zraka,

in za umetnimi zadrževalniki.

zadnjih 50 letih se je erozivni potencial padavin v Evropi povečal za
vsaj pet odstotkov, pravi Nejc Bezak, ki se v zadnjem času posveča
tudi

vpliv

ki nekritično prehajata

rečeno, so poleg poplav v Sloveniji najnevarnejši naravni pojavi

Kot

ničila

dotika neba, iz-

gradnja, ki se z nebotičniki dobesedno

lezobetonska

obravnavane

postaje

muhast mesec v letu izkazal junij

z izjemo

Portoroža,

nem obdobju najbolj muhast maj.«

kjer je bil

za

vse

v obravnava■
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Površina: 1.780 cm2
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Površina: 182 cm2

Vojnik bo v bližnji prihodnosti dobil še
drugo krožišče. Ta hip sicer nima še nobene-

ga, saj so se postopki za gradnjo prvega - na
stičišču Murnove ulice, ki pripelje s Celjske

iz smeri pokopališča, ter Prešele začeli. Krožni promet bodo

ceste oziroma

ložnikove

-

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

najverjetneje prihodnje leto začeli urejati
tudi pri odcepu glavne ceste za Dobrno in
Novo Cerkev.
Za razliko od prvega, ki je povsem v
občinski pristojnosti, bo drugo krožišče financirala država, razlogi za njegovo umestitev

pa so podobni

-

izboljšanje prometne

varnosti,

saj je predel zaradi

pogosto

neprilagojene

lege terena in
hitrosti voznikov

izjemno nevaren predvsem pri vključevanju

vozil iz smeri Socke na glavno cesto proti
Celju, še bolj pa proti Slovenskim Konjicam.
Krožišče bo izjemnega pomena tudi v
primeru, ko bo promet z avtoceste v obliki

obvoza preusmerjen na državno cesto, kar se

bi bil izdelan še letos,

je zaradi prometnih nesreč v preteklosti že

za

pogosto dogajalo. Naročnik projekta,

določiti prioritete.

ki naj

ceste,

ki

mora

je državna direkcija

pridobiti vsa soglasja in
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Število brezposelnih julija na mesečni ravni praktično
nespremenjeno
05.08.2020 13:55

Ljubljana, 05. avgusta (STA) - Konec julija je bilo v evidenci brezposelnih
registriranih 89.397 oseb, kar je skoraj enako kot junija in 24,4 odstotka več kot
julija lani, so danes objavili na Zavodu RS za zaposlovanje. V prvih sedmih mesecih
je bilo v povprečju brezposelnih 84.717 oseb, kar je 12,2 odstotka več kot v enakem
obdobju lani.
Ob koncu julija je bilo v Sloveniji registriranih 89.397 brezposelnih oseb, kar je 20 oseb
več kot junija in 17.547 oseb oziroma 24,4 odstotka več kot julija lani. Rast v medletni
primerjavi na zavodu utemeljujejo z rastjo v prejšnjih mesecih, zlasti aprilu in maju.
Na novo se je minuli mesec na zavodu prijavilo 8222 brezposelnih. S tem je število novih
prijav v mesečni primerjavi poraslo za 8,8 odstotka, v medletni primerjavi pa za 32,4
odstotka.

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

Med novoprijavljenimi je bilo 4042 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas,
490 iskalcev prve zaposlitve, 127 brezposelnih zaradi stečajev in 2221 trajno presežnih
delavcev.
Število na novo prijavljenih presežnih delavcev se je v primerjavi z junijem zvišalo za 0,9
odstotka, glede na lanski julij pa za 197,3 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 8202 brezposelnih, ki jih je julija zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma
samozaposlilo 6487 oseb, kar je 7,6 odstotka manj kot junija in 95,7 odstotka več kot julija
lani.
Julija se je brezposelnost na mesečni ravni povečala v območnih službah Novo mesto
(+4,4 odstotka), Trbovlje (+3,6 odstotka), Ljubljana (+1,2 odstotka), Nova Gorica (+0,9
odstotka) in Sevnica (+0,5 odstotka). V ostalih se je zmanjšala; najbolj v območnih
službah Koper (-2,7 odstotka), Ptuj (-1,7 odstotka), Maribor (-1,3 odstotka) in Velenje (-1,1
odstotka).
Na letni ravni je število registriranih brezposelnih poraslo povsod. Večje medletno
povečanje kot na ravni države so zabeležile območne službe Kranj (+47,2 odstotka),
Koper (+37,8 odstotka), Ptuj (+34,5 odstotka), Novo mesto (+30,6 odstotka), Nova Gorica
(+29,4 odstotka), Velenje (+29,1 odstotka) in Sevnica (+25,5 odstotka).
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Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja izobraževanja, gradbeništva,
predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so minuli mesec zavodu
sporočili 11.083 prostih delovnih mest, kar je 5,4 odstotka več kot junija in 20,8 odstotka
manj kot julija lani.
Največ jih je iskalo vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev predšolskih otrok (461), sledila so
povpraševanja po predmetnih učiteljih v osnovni šoli (454), delavcih za preprosta dela v
predelovalnih dejavnostih (438) in učiteljih razrednega pouka (437).
V prvih sedmih mesecih letošnjega leta se je na zavod na novo prijavilo 62.435
brezposelnih, kar je 51 odstotkov več kot v primerljivem obdobju 2019. Največ se jih je
prijavilo zato, ker so izgubili zaposlitev za določen čas (30.832). Iz evidence se jih je
medtem odjavilo 48.330, od tega 37.480 zaradi zaposlitve. To je 3,6 odstotka več kot v
primerljivem obdobju 2019.

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

Zadnji podatki o stopnji registrirane brezposelnosti pa so na voljo za maj, ko je bila 9,3odstotna, kar je 0,2 odstotne točke več kot aprila in 1,9 odstotne točke več kot maja lani.
Stopnja registrirane brezposelnosti moških je bila 8,4-odstotna, žensk pa 10,3-odstotna.
Najvišjo stopnjo je imela območna služba Murska Sobota (13,5 odstotka), najnižjo pa
območna služba Nova Gorica (6,7 odstotka).
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Število brezposelnih julija nespremenjeno

(Foto: Maja Marko)

Konec julija je bilo v evidenci brezposelnih registriranih 89.397 oseb, kar je skoraj enako kot
junija in 24,4 odstotka več kot julija lani, so objavili na Zavodu RS za zaposlovanje.
V prvih sedmih mesecih je bilo v povprečju brezposelnih 84.717 oseb, kar je 12,2 odstotka več
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

kot v enakem obdobju lani. Minuli mesec se je na zavodu prijavilo 8222 brezposelnih. S tem je
število prijav v mesečni primerjavi poraslo za 8,8 odstotka, v medletni primerjavi pa za 32,4
odstotka. V prvih sedmih mesecih letošnjega leta se je na zavod prijavilo 62.435 brezposelnih,
kar je 51 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani. Največ se jih je prijavilo zaradi izgube
zaposlitve za določen čas (30.832). Iz evidence se jih je medtem odjavilo 48.330, od tega 37.480
zaradi zaposlitve. Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja izobraževanja,
gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so minuli mesec
zavodu sporočili 11.083 prostih delovnih mest, kar je 5,4 odstotka več kot junija in 20,8 odstotka
manj kot julija lani.
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Število brezposelnih julija nespremenjeno

(Foto: Maja Marko)

Konec julija je bilo v evidenci brezposelnih registriranih 89.397 oseb, kar je skoraj enako kot
junija in 24,4 odstotka več kot julija lani, so objavili na Zavodu RS za zaposlovanje.
V prvih sedmih mesecih je bilo v povprečju brezposelnih 84.717 oseb, kar je 12,2 odstotka več
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

kot v enakem obdobju lani. Minuli mesec se je na zavodu prijavilo 8222 brezposelnih. S tem je
število prijav v mesečni primerjavi poraslo za 8,8 odstotka, v medletni primerjavi pa za 32,4
odstotka. V prvih sedmih mesecih letošnjega leta se je na zavod prijavilo 62.435 brezposelnih,
kar je 51 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani. Največ se jih je prijavilo zaradi izgube
zaposlitve za določen čas (30.832). Iz evidence se jih je medtem odjavilo 48.330, od tega 37.480
zaradi zaposlitve. Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja izobraževanja,
gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so minuli mesec
zavodu sporočili 11.083 prostih delovnih mest, kar je 5,4 odstotka več kot junija in 20,8 odstotka
manj kot julija lani.
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Število brezposelnih julija na mesečni ravni praktično
nespremenjeno
05.08.2020 13:55

Ljubljana, 05. avgusta (STA) - Konec julija je bilo v evidenci brezposelnih
registriranih 89.397 oseb, kar je skoraj enako kot junija in 24,4 odstotka več kot
julija lani, so danes objavili na Zavodu RS za zaposlovanje. V prvih sedmih mesecih
je bilo v povprečju brezposelnih 84.717 oseb, kar je 12,2 odstotka več kot v enakem
obdobju lani.
Ob koncu julija je bilo v Sloveniji registriranih 89.397 brezposelnih oseb, kar je 20 oseb
več kot junija in 17.547 oseb oziroma 24,4 odstotka več kot julija lani. Rast v medletni
primerjavi na zavodu utemeljujejo z rastjo v prejšnjih mesecih, zlasti aprilu in maju.
Na novo se je minuli mesec na zavodu prijavilo 8222 brezposelnih. S tem je število novih
prijav v mesečni primerjavi poraslo za 8,8 odstotka, v medletni primerjavi pa za 32,4
odstotka.

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

Med novoprijavljenimi je bilo 4042 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas,
490 iskalcev prve zaposlitve, 127 brezposelnih zaradi stečajev in 2221 trajno presežnih
delavcev.
Število na novo prijavljenih presežnih delavcev se je v primerjavi z junijem zvišalo za 0,9
odstotka, glede na lanski julij pa za 197,3 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 8202 brezposelnih, ki jih je julija zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma
samozaposlilo 6487 oseb, kar je 7,6 odstotka manj kot junija in 95,7 odstotka več kot julija
lani.
Julija se je brezposelnost na mesečni ravni povečala v območnih službah Novo mesto
(+4,4 odstotka), Trbovlje (+3,6 odstotka), Ljubljana (+1,2 odstotka), Nova Gorica (+0,9
odstotka) in Sevnica (+0,5 odstotka). V ostalih se je zmanjšala; najbolj v območnih
službah Koper (-2,7 odstotka), Ptuj (-1,7 odstotka), Maribor (-1,3 odstotka) in Velenje (-1,1
odstotka).
Na letni ravni je število registriranih brezposelnih poraslo povsod. Večje medletno
povečanje kot na ravni države so zabeležile območne službe Kranj (+47,2 odstotka),
Koper (+37,8 odstotka), Ptuj (+34,5 odstotka), Novo mesto (+30,6 odstotka), Nova Gorica
(+29,4 odstotka), Velenje (+29,1 odstotka) in Sevnica (+25,5 odstotka).
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Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja izobraževanja, gradbeništva,
predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so minuli mesec zavodu
sporočili 11.083 prostih delovnih mest, kar je 5,4 odstotka več kot junija in 20,8 odstotka
manj kot julija lani.
Največ jih je iskalo vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev predšolskih otrok (461), sledila so
povpraševanja po predmetnih učiteljih v osnovni šoli (454), delavcih za preprosta dela v
predelovalnih dejavnostih (438) in učiteljih razrednega pouka (437).
V prvih sedmih mesecih letošnjega leta se je na zavod na novo prijavilo 62.435
brezposelnih, kar je 51 odstotkov več kot v primerljivem obdobju 2019. Največ se jih je
prijavilo zato, ker so izgubili zaposlitev za določen čas (30.832). Iz evidence se jih je
medtem odjavilo 48.330, od tega 37.480 zaradi zaposlitve. To je 3,6 odstotka več kot v
primerljivem obdobju 2019.

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

Zadnji podatki o stopnji registrirane brezposelnosti pa so na voljo za maj, ko je bila 9,3odstotna, kar je 0,2 odstotne točke več kot aprila in 1,9 odstotne točke več kot maja lani.
Stopnja registrirane brezposelnosti moških je bila 8,4-odstotna, žensk pa 10,3-odstotna.
Najvišjo stopnjo je imela območna služba Murska Sobota (13,5 odstotka), najnižjo pa
območna služba Nova Gorica (6,7 odstotka).
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Osnutek novega Gradbenega zakona
Spletno mesto SOS uporablja piškotke ter Google Analytics za zagotavljanje uporabniške
izkušnje - več o piškotkih.

Skrij

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo osnutek novega
Gradbenega zakona (GZ -1) in ga posredovalo v javno obravnavo.
Na sledečih povezavah vam posredujemo:
Obrazložitev k osnutku zakona
Osnutek Gradbenega zakona – z možnostjo sledenja sprememb in z
obrazložitvami sprememb
Čistopis osnutka zakona (GZ-1)
Prosimo vas, da osnutek novega Gradbenega zakona pregledate in nam vaše pripombe,
predloge in mnenja posredujete najkasneje do petka, 28. 8. 2020 na naslov
info@skupnsotobcin.si.

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

Nazadnje posodobljeno: 5. avgusta 2020
Kategorije: Inšpektorji, Predlogi predpisov, Prostor, Zakonodaja
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