Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 8. 5. 2020
Število objav: 30
Internet: 27
Tisk: 3
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 28
Inženirski dan: 0

Naslov

Sprostitev javnega prometa: Priporočena je razdalja 1,5 metra med potniki

Zaporedna št.
1

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 5. 2020

Stran v zbirki:
9

Avtor

G. C.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...naravovarstvenih dovoljenj stoji za 600 milijonov evrov gradbenih investicij. S temi investicijami moramo začeti
nemudoma, če želimo zagnati multiplikativne učinke gradbeništva za izhod iz krize ," je napovedal minister Vrtovec....

Naslov

Zaradi okoljevarstvenih dovoljenj stoji 600 milijonov evrov

Zaporedna št.
2

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 5. 2020

Stran v zbirki:
12

Avtor

B. P.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Na področju gradbeništva se morajo stvari začeti odvijati nemudoma, če želimo imeti multiplikativne učinke. Minister
Jernej Vrtovec opozarja, da zaradi okoljevarstvenih dovoljenj...

Naslov

Projekti so zastali, poleti bo velik vakuum

Zaporedna št.
3

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 5. 2020

Stran v zbirki:
14

Avtor

Nejc Gole

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...sektor je utrpel 31,1-odstotni padec, tiskani mediji 12-odstotnega, za 11 odstotkov se je skrčila proizvodnja v farmaciji
in tekstilu, medtem ko se je gradbeništvo za skoraj dva odstotka okrepilo. Še bistveno večji kot v naši največji izvozni
partnerici je bil padec industrijske proizvodnje v Franciji, in sicer 16,2-odstotni....

Naslov

Energetika: čas za velike elektrarne ali razpršeno proizvodnjo?

Zaporedna št.
4

Medij

Radioprvi.rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 7. 5. 2020

Stran v zbirki:
18

Avtor

Erna Strniša

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...6000 delovnih mest v malih in srednjih podjetjih. Kakor po krizi 2008-10 bi ta podjetja lahko ustvarila več delovnih
mest z višjo dodano vrednostjo kot v gradbeništvu.”...

Naslov

Nemška industrijska proizvodnja marca 9,2 odstotka nižja

Zaporedna št.
5

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo v svetu; 7. 5. 2020

Stran v zbirki:
19

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...odstotkov pa se je skrčila proizvodnja v farmaciji in tekstilu. Proizvodnja energije je bila marca 6,4 odstotka nižja kot
februarja. Svetla točka pa je gradbeništvo, ki se je marca na mesečni ravni okrepilo za skoraj dva odstotka, še
izpostavlja AFP....

Naslov

Plastika: bodimo »krožno« skrbni!

Zaporedna št.
6

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 5. 2020

Stran v zbirki:
22

Avtor

M. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...nacionalnih (državnih) ravneh. V Evropi obstajajo primeri uspešnega poslovnega partnerstva med proizvajalci in
izvajalci recikliranja plastike, na primer v gradbeništvu in avtomobilski industriji (izolacijski materiali, cevi, vrtno
pohištvo, armaturne plošče ). Medtem vse večja uporaba plastike za široko paleto proizvodov...
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Naslov

Vse več protikoronskih ukrepov na ustavnem sodišču

Zaporedna št.
7

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 5. 2020

Stran v zbirki:
25

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...odločitve o tem, ali je vladni odlok o prepovedi gibanja med občinami (proti)ustaven. Na eni od naslednjih sej pa
bodo razpravljali o protikoronskih popravkih gradbenega zakona. PROTIKORONA MEGAPAKET Anja Hreščak 7. maj
2020 21:38 7. maj 2020 21:39 Predviden čas branja: 3 min NAJNOVEJŠE Netanjahu preskočil še sodno oviro 45...

Naslov

Nemška industrijska proizvodnja marca 9,2 odstotka nižja

Zaporedna št.
8

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 7. 5. 2020

Stran v zbirki:
26

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...odstotkov pa se je skrčila proizvodnja v farmaciji in tekstilu. Proizvodnja energije je bila marca 6,4 odstotka nižja kot
februarja. Svetla točka pa je gradbeništvo, ki se je marca na mesečni ravni okrepilo za skoraj dva odstotka. (STA)...

Naslov

Najbolj zelen izhod iz krize: win-win energetske prenove

Zaporedna št.
9

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 7. 5. 2020

Stran v zbirki:
32

Avtor

B. D.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...gospodarske krize obstaja realna nevarnost, da se bodo investitorji zaradi gospodarskega položaja in negotovosti
vsaj začasno umaknili iz investicij v gradbeništvu. Da bi se izognili katastrofalnim posledicam v nacionalnem
gospodarstvu, kot so dvig brezposelnosti, propad gradbenih podjetij in izvajalcev ter upad poslovanja...

Naslov

Obnova dražja za kar 1,5 milijona evrov

Zaporedna št.
10

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 5. 2020

Stran v zbirki:
36

Avtor

Nataša Hlaj

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...obsežnejša. To je za seboj povleklo še dodatna dela za potrebe arheoloških raziskav. “Ob tem se je zgodil tudi dvig
cen v gradbeništvu glede na projektantski predračun in indeks splošne rasti cen v gradbeništvu,” utemeljujejo v
ministrstvu. Šola je prazna že deset let Stavba nekdanje kovinarske šole v središču Kopra je prazna od...

Naslov

Na območju Maribora aprila brez službe 12.607 ljudi. So rešitev subvencije za skrajšani
delovni čas?

Zaporedna št.
11

Medij

Mariborinfo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 5. 2020

Stran v zbirki:
41

Avtor

Uredništvo

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...aprilom 2019. Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Na strani ponudbe prostih delovnih mest je bilo največ
delodajalcev v aprilu s področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, ki so
zavodu sporočili 4336 prostih delovnih mest, 41,3 odstotka manj kot marca in 60,3...
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Naslov

Socialni damping tujih gradbincev v Sloveniji

Zaporedna št.
12

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Mnenja; 8. 5. 2020

Stran v zbirki:
43

Avtor

Jože Renar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Z droni v boj proti pandemiji koronavirusa

Zaporedna št.
13

Medij

Racunalniske-novice.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 5. 2020

Stran v zbirki:
44

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Površina: 768 cm2

...s pravočasnim rednim vzdrževanjem lahko izogniti. Tudi gradnja stanovanj v stanovanjskih skladih je med krizo
zastala. V zadnji krizi seje obseg del v gradbeništvu zelo zmanjševal in leta 2016 dosegel minimum s komaj 39odstotnim obsegom glede na leto 2008. Temu je nato sledila visoka, skoraj panična rast v letih...

Naslov

Internet

Stran: 7

...potem pa algoritmi usklajujejo slike in nadzorniki lahko vidijo razvoj razpok ter opravijo vzdrževalna dela. Drone bi
lahko uporabljali tudi za nadzor v gradbeništvu, za spremljanje požarov, prevoz pošiljk v zdravstvu in drugo. Kljub
temu, da uporaba dronov v času krize ni tako razširjena kot drugod po svetu, podjetja...

Naslov

V Pomurju aprila več kot šest tisoč brezposelnih oseb, kot rešitev subvencije za skrajšani
delovni čas

Zaporedna št.
14

Medij

Sobotainfo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 5. 2020

Stran v zbirki:
49

Avtor

Rok Šavel

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...koronavirusa bo tudi v prihodnje marsikoga pustila brez službetrg dela 22 Tudi v Pomurju zaradi koronakrize vedno
več brezposelnih, največ iz gostinstva in gradbeništva Aprila 2020 se je brezposelnost v primerjavi s predhodnim
mesecem povečala v vseh območnih službah Zavoda, Manjši porast, kot je bil dosežen na ravni...

Naslov

Na avtobuse bomo naslednji teden vstopali na zadnjih vratih, predvidene tudi fizične
pregrade in obvezna uporaba mask

Zaporedna št.
15

Medij

Sobotainfo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 5. 2020

Stran v zbirki:
52

Avtor

Rok Šavel

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...naravovarstvenih dovoljenj stoji za 600 milijonov evrov gradbenih investicij. »S temi investicijami moramo začeti
nemudoma, če želimo zagnati multiplikativne učinke gradbeništva za izhod iz krize,«je dejal minister za infrastrukturo in
izpostavil še investicije na področju energetike, kjer je govora o 280 milijonskih vložkih. Pri...

Naslov

Sporno zemljišče bi občina sedaj odkupila

Zaporedna št.
16

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

Celjsko; 8. 5. 2020

Stran v zbirki:
54

Avtor

Urška Polanc

Teme

Gradbeni zakon

Tisk

Povzetek

Stran: 14

Površina: 544 cm2

...dela, ki se izvajajo v javno korist in kot taka tudi ne potrebujejo gradbenega dovoljenja. Šele kasneje, konec leta
2018, je začela veljati novelacija gradbenega zakona, s katero so nastale spremembe, je na seji občinskega sveta
Vošner razlagal muškim svetnikom. Občina je nato želela gradbeno dovoljenje pridobiti z zamikom,...
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Naslov

Sprostitev javnega prometa: Priporočena je razdalja 1,5 metra med potniki

Zaporedna št.
17

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 5. 2020

Stran v zbirki:
56

Avtor

G. C.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...naravovarstvenih dovoljenj stoji za 600 milijonov evrov gradbenih investicij. S temi investicijami moramo začeti
nemudoma, če želimo zagnati multiplikativne učinke gradbeništva za izhod iz krize," je napovedal minister Vrtovec....

Naslov

Epidemija močno povečala brezposelnost, a bi bila ta po mnenju ministra lahko še višja

Zaporedna št.
18

Medij

Pomurec.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 5. 2020

Stran v zbirki:
62

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...aprila zavod odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oziroma samozaposlilo 2373. Največ prostih delovnih mest s
področja gradbeništvaDelodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev s področja gradbeništva, predelovalnih
dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so minuli mesec zavodu sporočili 4336 prostih delovnih mest,...

Naslov

Praznični dnevi vendarle ne tako prazni

Zaporedna št.
19

Medij

Naš čas, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 5. 2020

Stran v zbirki:
63

Avtor

K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Stran: 2

Površina: 295 cm2

Savinjsko-šaleška naveza Praznični dnevi vendarle ne tako prazni »Brezdelneži« - Praznik v časopisu - Sejemske
težave - Gradbinci brez predaha - Poletje bo! Tako! Pa smo preživeli še ene praznične dni. Eni z mislimi, da nič več ne
bo, kot je bilo, drugi z vprašaji, kdaj bo spet bolje. Še že slišano

Naslov

Aprila število brezposelnih poskočilo, minister poudarja pomen državnih ukrepov

Zaporedna št.
20

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 5. 2020

Stran v zbirki:
66

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...odstotka), Koper (32 odstotkov), Velenje (+25,3 odstotka) in Maribor (+22,5 odstotka). Delodajalci, med katerimi je
bilo največ delodajalcev s področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so
minuli mesec zavodu sporočili 4336 prostih delovnih mest, kar je 41,3 odstotka manj kot...

Naslov

V letu 2019 terciarno izobraževanje v Sloveniji zaključilo 16.100 študentov, najmanj v
zadnjih desetih letih

Zaporedna št.
21

Medij

Stat.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 5. 2020

Stran v zbirki:
69

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...terciarnega izobraževanja v letu 2019 največ diplomantov s področij poslovne in upravne vede, pravo (2.966 ali 18,4
%) in pa tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (2.842,5 ali 17,7 %), najmanj pa diplomantov s področij
kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (504 ali 3,1 %) in pa informacijske in komunikacijske...
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Naslov

Nemčija: Industrijska proizvodnja marca 9,2 odstotka nižja

Zaporedna št.
22

Medij

Instore.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 5. 2020

Stran v zbirki:
70

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...odstotkov pa se je skrčila proizvodnja v farmaciji in tekstilu. Proizvodnja energije je bila marca 6,4 odstotka nižja kot
februarja. Svetla točka pa je gradbeništvo, ki se je marca na mesečni ravni okrepilo za skoraj dva odstotka. Nazaj...

Naslov

Prvič po desetih letih študentov spet več kot v prejšnjem študijskem letu

Zaporedna št.
23

Medij

Stat.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 5. 2020

Stran v zbirki:
73

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...ter tehnika pa»moški« V študijskem letu 2019/20 je bilo največ študentov vpisanih v študijske programe s področja
tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (18,6 %), področja poslovne in upravne vede, pravo (18,5 %) ter
področja zdravstvo in socialna varnost (13,5 %). Najmanj študentov študira na področju...

Naslov

Nemška industrijska proizvodnja marca 9,2 odstotka nižja

Zaporedna št.
24

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 5. 2020

Stran v zbirki:
74

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...odstotkov pa se je skrčila proizvodnja v farmaciji in tekstilu. Proizvodnja energije je bila marca 6,4 odstotka nižja kot
februarja. Svetla točka pa je gradbeništvo, ki se je marca na mesečni ravni okrepilo za skoraj dva odstotka, še
izpostavlja AFP....

Naslov

Plastika: bodimo »krožno«skrbni!

Zaporedna št.
25

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 5. 2020

Stran v zbirki:
77

Avtor

M. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...nacionalnih (državnih) ravneh. V Evropi obstajajo primeri uspešnega poslovnega partnerstva med proizvajalci in
izvajalci recikliranja plastike, na primer v gradbeništvu in avtomobilski industriji (izolacijski materiali, cevi, vrtno
pohištvo, armaturne plošče ). Medtem vse večja uporaba plastike za široko paleto proizvodov...

Naslov

Število brezposelnih aprila poskočilo, minister poudaril pomen državnih ukrepov

Zaporedna št.
26

Medij

Lokalec.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 7. 5. 2020

Stran v zbirki:
80

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...odstotka), Koper (32 odstotkov), Velenje (+25,3 odstotka) in Maribor (+22,5 odstotka). Delodajalci, med katerimi je
bilo največ delodajalcev s področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so
minuli mesec zavodu sporočili 4336 prostih delovnih mest, kar je 41,3 odstotka manj kot...
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Naslov

Največ diplomantov poslovnih in upravnih ved, prava

Zaporedna št.
27

Medij

Morel.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 5. 2020

Stran v zbirki:
81

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...terciarnega izobraževanja v letu 2019 največ diplomantov s področij poslovne in upravne vede, pravo (2.966 ali 18,4
%) in pa tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (2.842,5 ali 17,7 %), najmanj pa diplomantov s področij
kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (504 ali 3,1 %) in pa informacijske in komunikacijske...

Naslov

Izobraževalne znanosti in zdravstvo še vedno »ženski«področji, IKT ter tehnika pa»moški«

Zaporedna št.
28

Medij

Morel.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 5. 2020

Stran v zbirki:
82

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Ljubljana, 7. maj 2020 (MOREL)- V študijskem letu 2019/20 je bilo največ študentov vpisanih v študijske programe s
področja tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (18,6 %), področja poslovne in upravne vede, pravo (18,5 %)
ter področja zdravstvo in socialna varnost (13,5 %). Najmanj študentov študira na področju...

Naslov

Število brezposelnih aprila poskočilo, minister poudaril pomen državnih ukrepov

Zaporedna št.
29

Medij

Mbreport.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 5. 2020

Stran v zbirki:
86

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...odstotka), Koper (32 odstotkov), Velenje (+25,3 odstotka) in Maribor (+22,5 odstotka). Delodajalci, med katerimi je
bilo največ delodajalcev s področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so
minuli mesec zavodu sporočili 4336 prostih delovnih mest, kar je 41,3 odstotka manj kot...

Naslov

Zaradi okoljevarstvenih dovoljenj stoji 600 milijonov evrov

Zaporedna št.
30

Medij

Preberi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 5. 2020

Stran v zbirki:
87

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Na področju gradbeništva se morajo stvari začeti odvijati nemudoma, če želimo imeti multiplikativne učinke. ...
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Rtvslo.si
Država: Slovenija
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Kazalo

https://www.rtvslo.si/slovenija/sprostitev-javnega...
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Na avtobuse in vlake z masko, med potniki priporočena razdalja 1,5 metra
Prihodnji teden bo znova stekel javni promet
G. C.| 7. maj 2020 ob 12:17 Zadnji poseg: 7. maj 2020 ob 13:49
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Foto: Radio Koper

Na avtobuse bodo potniki lahko vstopali samo pri zadnjih vratih, prevozniki pa bodo morali po vožnji vse površine razkužiti in
vozila prezračiti, je ob ponovni uvedbi javnega prometa napovedal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.
"Epidemije še ni konec, ni še cepiva ali zdravila. Zato bo pri uporabi javnega potniškega prometa treba upoštevati navodila zdravstvene stroke.
Ukrepi bodo varovali pred virusom, hkrati pa bodo življenjski za izvajalce potniškega prometa. Zdravje potnikov in voznikov je na prvem mestu,
izvajalci pa morajo imeti realne in izvedljive pogoje," je opomnil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in pojasnil, da bodo za zaščito potnikov
predvidene fizične pregrade, ki bodo varovale voznike pred okužbo, oprema pa bo morala biti homologirana, zato je predvideno prehodno
obdobje, ko bodo potniki na avtobus vstopali samo pri zadnjih vratih, da ne bo stika med voznikom in potniki. V avtobusih, kjer ne bo
zagotovljena fizična ločitev, pa bo morala biti zagotovljena razdalja 1,5 metra. Priporočena je tudi razdalja 1,5 metra med potniki.
Vsi potniki bodo morali uporabljati masko. Vozila bo treba na koncu vožnje/proge prezračiti in razkužiti vse površine. Na avtobusih bo moralo
biti nameščeno razkužilo, ki ga bodo morali potniki uporabiti ob vstopu in izstopu.
Prodaja vozovnic vse do namestitve fizičnih pregrad ne bo potekala na avtobusih. Na železnicah pa minister Vrtovec priporoča nakup po spletu
ali pri okencih.

Jernej Vrtovec
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@JernejVrtovec

5 12:39 PM - May 7, 2020
See Jernej Vrtovec's other Tweets

Minister spodbuja trajnostne oblike mobilnosti v času epidemije
"Marsikdo je v času prekinitve javnega potniškega prometa uporabljal trajnostne oblike mobilnosti, kot sta hoja ali kolesarjenje. Spodbujamo vse, da
zaradi odgovornega ravnanja do okolja in zdravega življenjskega sloga to prakso nadaljujete," je še opomnil Vrtovec, ki je tudi spregovoril o
morebitni sprostitvi prometnih povezav z drugimi državami.
Zdaj je na NIJZ-ju v usklajevanju protokol za letališča. Gre za enakovreden protokol kot pri prečkanju meje sosednjih držav. Uvajali bi ga na treh
mednarodnih letališčih Brnik, Portorož in Maribor.
"Da se lahko začnejo pogovarjati o terminih voženj. Smo ena redkih držav, ki smo potniški promet popolnoma zaprli, drugi imajo odprtega z
omejitvami. Zdaj želimo tudi mi odpreti letališča, usklajevanje je odvisno od prevoznikov in lastnikov letališč. Želim si, da bi to bilo čim prej," je
povedal.
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Direktor LPP-ja Horvat: Prezračevanje je mogoče, razkuževanje ne
V skladu z novimi pravili bo lahko avtobus mestnega prometa s kapaciteto 155 potnikov sprejel le 17 potnikov, šest jih bo lahko stalo, 11 sedelo.
Ali je to izvedljivo, je v Prvem dnevniku odgovarjal direktor LPP-ja Peter Horvat. "To je eden od ukrepov, ki jih bo treba natančno preučiti, kot
sem slišal, je to priporočilo. Mislim, da moramo ravnati kot preostala Evropa, Avstrija, Nemčija, Španija, te primere smo tudi poslali na Nacionalni
inštitut za javno zdravje. Avtobusi gotovo ne bodo polno zasedeni, ampak neka primerna zasedenost in obvezna nošnja mask, mislim, bosta
zadostovali."
Kako je z razkuževanjem in prezračevanjem? "Prezračevanje bo potekalo brez težav, reciklažo zraka bomo izklopili, okna bodo odprta.
Razkuževanje pa ni mogoče, sploh na mestnih linijah, kjer avtobusi ne ustavljajo, je neizvedljivo. Avtobusi se morajo razkužiti dnevno, na končnih
postajališčih pa to ni mogoče, lahko mogoče voznik pobriše ograjo, ampak sicer je to ukrep, ki je v praksi neizvedljiv," je dejal in dodal, da "bodo
pod takimi pogoji težko začeli obratovati".
"Stališče je, da če bo to pravilo obveljalo, moramo do nedelje podpisati dogovor, da se ti stroški pokrijejo. Ni mogoče, da avtobus, ki sicer sprejme
150 potnikov, pelje le 17 potnikov. Do 50-odstotna zasedenost avtobusa je po mojem mnenju, tako kot drugje, to. Zaposlenih je dovolj, avtobusov je
dovolj, ampak pri taki zasedenosti bi potrebovali 600, 700 avtobusov," je še dejal.
S ponedeljkom začnejo voziti tudi vlaki

Vozila bo tretjina vlakov
S ponedeljkom začnejo voziti tudi vlaki. Od okoli 550 vlakov Slovenskih železnic jih bo na voljo dobra tretjina, največ v dopoldanskem času.
Slovenske železnice zdaj čaka še zadnje usklajevanje varnostnih ukrepov z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, podrobnosti bodo znane
jutri. Zagotavljajo pa, da noben potnik ne bo ostal brez prevoza. "Organizirali bomo tudi dodatne avtobusne prevoze. Prizadevamo si za to, da
noben potnik ne bo obstal, in vse bomo naredili, da noben potnik ne bo ogrožen na vlaku," je za Prvi dnevnik dejal direktor Dušan Mes.

Telefonska številka za vprašanja, povezana z javnim prometom: 01 478 85 12

Zagon gospodarstva z infrastrukturnimi projekti
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Kar pa zadeva gospodarstvo, je infrastrukturni minister povedal, da se pripravljajo številni infrastrukturni projekti, da bi tako čim prej omogočili
gospodarsko rast. "Trenutno zaradi naravovarstvenih dovoljenj stoji za 600 milijonov evrov gradbenih investicij. Te investicije moramo začeti
nemudoma izvajati, če želimo zagnati multiplikativne učinke gradbeništva za izhod iz krize," je napovedal minister Vrtovec.
Pogovor z direktorjem LPP-ja Petrom Horvatom
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Zaradi okoljevarstvenih
dovoljenj stoji 600 milijonov
evrov
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AVTOR

B. P.

ANŽE PETKO VŠEK Arheološke najde pod Erjavčevo cesto.
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Na področju gradbeništva se morajo stvari začeti
odvijati nemudoma, če želimo imeti
multiplikativne učinke.
Minister Jernej Vrtovec opozarja, da zaradi okoljevarstvenih
dovoljenj stoji 600 milijonov evrov in da je treba investicije, ki
so pripravljene za izvajanje, začeti takoj. Opozoril je, da stojijo
projekti, ki imajo že izbrane izvajalce, pa tudi projekti, za
katera so rezervirana evropska sredstva. "Za južni del projekta 3. razvojna
os, kjer zadeve stojijo, imamo evropska sredstva. Do kdaj še?"

se sprašuje minister.

Na vprašanje, ali bi lahko država še dodatno poskrbela, da bi
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

gradbene projekte izvajali domači izvajalci in bi tako dobički
ostajali doma, je minister dejal, da za nazaj zadev ne morejo
popravljati. "Razmišljamo, da bi lahko opredelili v določenih segmentih pri javnih razpisih
tako, da bi odrazili to multiplikativnost,"

je povedal in dodal, da bi to lahko

izvedli tudi v okviru interventnega zakona. »Zavedamo se, da ni vse v prvi
ceni, ki pride,«

je dodal.

Na ministrstvu tako še čakajo na vse odgovore o morebitnem
prenosu projekta 2. tir z družbe 2TDK na Slovenske železnice.

11

07.05.2020

Zurnal24.si

Četrtek, 13:23

Država: Slovenija

Kazalo

3/3

https://www.zurnal24.si/slovenija/zaradi-okoljevar...

Predvidoma naj bi imeli odgovor na to vprašanje okrog 15.
maja.
Omenil je tudi projekte s področja energetike, ki stojijo. "Zaradi HE
Mokric vsako leto izgubimo 8 milijonov evrov,"

je dejal. Slovenija ima pridobljena

tudi sredstva za daljnovod proti Madžarski (Pince), kjer pa se
minister prav tako sprašuje, koliko časa nas bodo evropska
sredstva še čakala. Tudi v primeru daljnovoda se zapleta
zaradi okoljevarstvenih dovoljenj.
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dezurni@zurnal24.si
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Projekti so zastali, poleti bo velik vakuum
Izvozna pričakovanja slovenskih podjetij nižja kot leta
2009.
Objavljeno
07. maj 2020 19.00
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Posodobljeno
07. maj 2020 19.00

Odpri galerijo
Podjetje Mineralka je imelo v minulih mesecih dovolj dela; glede naročil je bil sicer april »katastrofa«, a so jih imeli dovolj od prej, je povedal direktor Simon Marolt. Foto
Jože Suhadolnik

Nejc Gole
Ljubljana – Državni statistični urad bo danes objavil, kako je začetek epidemije covida-19 v marcu vplival na slovenski izvoz. Industrijska proizvodnja na najpomembnejših
slovenskih izvoznih trgih je marca močno padla. Napovedi za prihodnje mesece so v Nemčiji najslabše po združitvi. Še nižja izvozna pričakovanja kot v krizi leta 2009 imajo
tudi slovenski izvozniki.
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Nemška industrijska proizvodnja je marca v primerjavi s februarjem padla za 9,2 odstotka, kažejo včeraj objavljeni podatki statističnega urada Destatis. Mesečni padec je
največji, odkar od leta 1991 objavljajo statistiko industrijske proizvodnje. Avtomobilski sektor je utrpel 31,1-odstotni padec, tiskani mediji 12-odstotnega, za 11 odstotkov se
je skrčila proizvodnja v farmaciji in tekstilu, medtem ko se je gradbeništvo za skoraj dva odstotka okrepilo. Še bistveno večji kot v naši največji izvozni partnerici je bil
padec industrijske proizvodnje v Franciji, in sicer 16,2-odstotni.
Vrednost kazalnika o proizvodnji za prihodnje tri mesece, ki ga izračunava ekonomski inštitut Ifo, je aprila padel na minus 51,4 točke, kar je 30 točk manj kot marca. To je
najnižja vrednost po združitvi obeh Nemčij, medtem ko je bil decembra 2008 kazalnik pri negativnih 42,9 točke. Bolj optimistični so bili aprila glede na mesec prej le v
farmacevtski industriji.

Dobra novica iz Kitajske

Kitajski izvoz je aprila na letni ravni zrasel za 3,5 odstotka, medtem ko je uvoz za 14,2 odstotka padel, je včeraj objavil tamkajšnji statistični urad. Analitiki so v
raziskavi Reutersa pričakovali 15,7-odstotni upad izvoza, a tudi nekoliko manjši upad uvoza. Še marca je Kitajska izvozila 6,6 odstotka manj kot v tretjem lanskem
mesecu, v prvih dveh mesecih leta pa je bil skupni padec 17,2-odstoten. Po zaprtju v začetku leta je Kitajska večino tovarn že zagnala.

Kako na prihodnost gledajo slovenski
izvozniki
Pesimistični so tudi slovenski izvozniki. Kazalnik izvoznih pričakovanj je v drugem letošnjem četrtletju strmoglavil na minus 45,8. Za primerjavo; leta 2009 se je spustil do
minus 32,1.

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

Foto Matej Družnik

Podjetje za izdelavo vzmeti VRC, ki je močno odvisno od avtomobilske industrije, je imelo prejšnji mesec 40 odstotkov
manj naročil, je povedal direktor Janko Bačar: »Naročila so odprta, a je zamik dobav. Glede na nekatere druge dejavnosti,
ki so ob celotne prihodke, smo s 40-odstotnim padcem še kar zadovoljni. Delamo tudi za Mehiko in Kitajsko, kjer je
nekaj več naročil, medtem ko se je Evropa ustavila.« Po njegovih besedah se prebujajo podjetja, ki niso stoodstotno
odvisna od avtomobilske industrije, ki je še vedno v krču. »Uradnih napovedi, da se bodo nabave v kratkem sprostile, ni.
Osebno pričakujem, da bi se to lahko zgodilo čez en mesec,« je dodal sogovornik.
Tudi v Akrapoviču, prav tako dobavitelju avtomobilski in
motoindustriji, so prejšnji mesec glede na istega lani ustvarili 60
odstotkov prihodkov. »Napovedi za prihodnost so negotove.
Spreminjajo se iz dneva v dan,« je pojasnil lastnik Igor Akrapovič:
»Tovarne so se začele odpirati, naročila prihajajo, a obseg še ni znan.
Nekateri trgi, kot sta Kitajska in Japonska, se pobirajo, glede Evrope
in ZDA bomo več vedeli v prihodnjih tednih. Za zdaj nam ne gre
slabo, smo v dobrem položaju, a upamo, da se bo proizvodnja
zagnala.«
Bolj zaskrbljen pogled na prihodnost ima Simon Marolt, direktor
Mineralke, ki negorljive plošče prodaja ladjedelnicam, gradbeni
industriji, letalski industriji, proizvajalcem vlakov … Cerkniško
podjetje je imelo v minulih mesecih dovolj dela; glede naročil je bil
sicer april »katastrofa«, a so jih imeli dovolj od prej, je povedal
Marolt. Delajo 24 ur na dan, vse dni. »Velik vakuum pa pričakujem
julija in avgusta, saj so projekti zastali. To pričakujem v
ladjedelništvu, noben hotelir ne bo začel gradnje, da o letalski
industriji ne govorim,« je skrb izrazil Marolt.

Foto Mavric Pivk

14

07.05.2020

Radioprvi.rtvslo.si

Četrtek, 16:30

Država: Slovenija

Kazalo

1/4

https://radioprvi.rtvslo.si/2020/05/energetika-cas...

Erna Strniša 07. 05. 2020

Energetika: čas za velike
elektrarne ali razpršeno
proizvodnjo?

Zagon gospodarstva bi bil mogoč tudi z
vlaganjem v železnice in samooskrbo z energijo
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(5:00)

Nuklearna elektrarna Krško

Naroči se na podkast

foto: Darja Pograjc

V tretjem protikoronskem svežnju bo vlada
predvidoma opredelila tudi ključne
energetske projekte, ki bi jih rada izpeljala ali
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energetske projekte, ki bi jih rada izpeljala ali
vsaj zastavila v tem mandatu. Te investicije
naj bi prispevale k oživitvi investicijskega
cikla in pomagale gospodarstvu, ki ga hromi
epidemija. A mnenja o tem, česa se najprej
lotiti, niso enotna.
Nekdanji direktor Elesa in zdajšnji direktor
Združenja za svetovalni inženiring pri
gospodarski zbornici Vekoslav Korošec
pritrjuje, da so vladne investicije težko
pričakovane:

“Mislim, da se lahko veliko naredi, precej
je pripravljenega. Postopki naj se
spodbudijo, treba je zagnati investicijski
cikel, predvsem z večnamensko izrabo
vodnih virov, kar hidroelektrarne so. Tu je
90 odstotkov domačega znanja,
industrije, tu so sinergijski učinki
največji. Ob tem, da se spodbuja tudi
fotovoltaiko, veter, lesno biomaso, tudi
male hidroelektrarne na potokih. To
vlada v teh dveh letih lahko zažene, tega
ne bomo realizirali, saj nas čaka obdobje
do 2030, ampak zaženejo pa lahko.”
Z delom, kjer je govora o hidroelektrarnah,
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,j jg
,
pa se ne strinja Jernej Stritih, nekdanji
direktor vladne službe za podnebne
spremembe, ki danes vodi svetovalno
podjetje s področja varstva okolja. Prepričan
je, da velike enote ekonomsko niso več
upravičene zaradi investicijskih stroškov in
padanja cene električne energije. Država
zato subvencionira gradnjo s približno
polovico sredstev, najprej iz vodnega, nato
iz podnebnega sklada. Gospodarstvo je
mogoče zagnati tudi drugače:

“Nacionalni podnebno energetski načrt
vsebuje velik nabor okoljsko nespornih
investicij, predvsem na področju
prometa, železnic, distribucije električne
energije, lokalne oskrbe z energijo. Tu je
predvidenih 13 milijard investicij do leta
2030, zanje bi lahko vsaj del lahko dobili
tudi iz evropskih sredstev za zeleni
prehod. Če bi investirali še 32 milijard
spodbud, bi lahko mobilizirali še okoli 15
milijard investicij gospodinjstev in
gospodarstva, predvsem v energijsko
učinkovitost. Na ta način Ekosklad že
danes zagotavlja okoli 6000 delovnih
mest v malih in srednjih podjetjih. Kakor
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po krizi 2008-10 bi ta podjetja lahko
ustvarila več delovnih mest z višjo
dodano vrednostjo kot v gradbeništvu.”
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Nemška industrijska proizvodnja marca 9,2
odstotka nižja
Nemška industrijska proizvodnja je marca v primerjavi s februarjem padla za 9,2 odstotka, kažejo podatki tamkajšnjega
statističnega urada. Mesečni padec je po navedbah statistikov največji, odkar od leta 1991 objavljajo statistiko
industrijske proizvodnje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Med najbolj prizadetimi sektorji je avtomobilski, ki v Nemčiji zaposluje okoli 100.000. Ta je marca utrpel 31,1-odstotni
padec industrijske proizvodnje. Vodilni v avtomobilskih podjetjih zato vlado pozivajo k izdatni pomoči.
Med sektorji je nemški statistični urad Destatis izpostavil tudi 12-odstotni padec pri tiskanih medijih, za 11 odstotkov pa
se je skrčila proizvodnja v farmaciji in tekstilu.
Proizvodnja energije je bila marca 6,4 odstotka nižja kot februarja.
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Svetla točka pa je gradbeništvo, ki se je marca na mesečni ravni okrepilo za skoraj dva odstotka, še izpostavlja AFP.
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Plastika: bodimo »krožno« skrbni!
Pretresljivi so podatki, da v oceanih na svetovni ravni vsako leto konča od 10 do 13
milijonov ton plastike (koliko jih šele na kopnem?). Po ocenah plastika obsega več kot
80 odstotkov odpadkov v morju, ki lahko prepotujejo zelo dolge razdalje.
mk
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Predviden čas branja: 5 min
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(Foto: iStock)

Morje jih lahko naplavi na kopno, lahko tvorijo območja gosto posejanih morskih odpadkov, ki jih
zadržujejo oceanski tokovi in pri tem razpadajo v mikroplastiko, ki konča tudi v prehranski verigi.
Zato nastaja precejšnja gospodarska in okoljska škoda. Ocenjujejo, da škoda samo za morsko
okolje na svetovni ravni znaša najmanj osem milijard evrov na leto.
Svarila o okoljski ogroženosti in pozivi k skrbnejšemu ravnanju so več kot na mestu, a pojdimo
po vrsti. Plastika je vsesplošno razširjena snov, ki je pomemben del našega gospodarstva in
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vsakdanjega življenja. Opravlja različne naloge, ki pripomorejo k odpravi številnih izzivov, s
katerimi se spopada sodobno življenje. Lahki in inovativni materiali denimo v avtomobilih in letalih
prispevajo k manjši porabi goriva in manjšim emisijam CO2. Z visokozmogljivimi izolirnimi
materiali lahko privarčujemo pri računih za energijo. Plastika v embalaži pripomore k
zagotavljanju varnosti hrane in zmanjšanju živilskih odpadkov. Biokompatibilni plastični materiali
lahko rešujejo človeška življenja z omogočanjem inovacij v zdravstvu. Vendar se prepogosto
dogaja, da trenutna proizvodnja, uporaba in odlaganje plastike ne izkoriščajo gospodarskih in
okoljskih koristi, ki jih prinaša krožni pristop ravnanja z njo.

Preveč samo enkratne uporabe
Samo v Evropi vsako leto nastane okoli 26 milijonov ton plastičnih odpadkov. Od tega se manj
kot 30 odstotkov zbira za reciklažo. Povpraševanje po reciklirani plastiki znaša v Evropi le okoli 6
odstotkov povpraševanja po plastiki. To težavo še zaostruje vse večja potrošnja plastike za
enkratno uporabo – to je plastična embalaža ali drugi potrošniški proizvodi, ki se jih zavrže po
samo eni kratki uporabi. Te se redko reciklira in zato je zelo verjetno, da bodo odvrženi v okolje.
Gre za majhno embalažo, kot so vrečke, lončki za enkratno uporabo, pokrovčki, slamice in
plastični jedilni pribor, za katere se plastiko pogosto uporablja zaradi njene lahkosti, nizkih
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stroškov in praktičnosti.

Nova strategija ravnanja s plastiko
Vizija za krožno gospodarstvo na področju plastike zato zahteva ukrepanje vseh akterjev v
vrednostni verigi plastike, od proizvajalcev in oblikovalcev plastičnih proizvodov prek blagovnih
znamk in trgovcev na drobno do izvajalcev recikliranja. In seveda ustrezno regulativo na
nacionalnih (državnih) ravneh. V Evropi obstajajo primeri uspešnega poslovnega partnerstva
med proizvajalci in izvajalci recikliranja plastike, na primer v gradbeništvu in avtomobilski
industriji (izolacijski materiali, cevi, vrtno pohištvo, armaturne plošče …). Medtem vse večja
uporaba plastike za široko paleto proizvodov s kratkim življenjskim ciklom povzroča velike
količine plastičnih odpadkov. Plastični proizvodi za enkratno uporabo so velik vir uhajanja plastike
v okolje, saj jih je težko reciklirati, pogosto se jih uporablja zunaj doma in zavrže »spotoma«.
Zato v EU že velja prepoved uporabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, za katere so že
na voljo primerni, varni in cenovno dostopni nadomestni proizvodi iz drugih materialov. Sem
sodijo vatirane palčke, jedilni pribor, krožniki, slamice, mešalne palčke za pijače in palčke za
balone. Na seznamu so tudi proizvodi iz oksorazgradljive plastike in posode za hitro prehrano iz
polistirena. Za izdelke, pri katerih nadomestni proizvodi iz drugih materialov niso enostavno
dosegljivi, je predvidena vrsta drugih ukrepov. Namera EU je še, da se začne do leta 2029 zbirati
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90 odstotkov plastenk za pijače (na primer prek shem za vračilo kavcije) in da plastenke za
pijačo do leta 2025 vsebujejo 25 odstotkov recikliranih materialov, do leta 2030 pa 30 odstotkov.

Lahke vrečke
Svojevrsten problem potrošniške družbe so lahke plastične vrečke. Na trg so bile najprej dane
zaradi praktičnosti, trpežnosti in nizkih stroškov izdelave. Rezultat: brez slabe vesti jo lahko takoj
vržemo stran. In tako so postale velike sovražnice okolja, krive za onesnaževanje tudi morja …
Toda ali so res krive vrečke?
Za primerjavo: alternativa naj bi jim bile papirnate vrečke. Toda te se hitreje strgajo, proces
izdelave in recikliranja je z vidika porabe energije in vode bolj potraten, več je izpustov. Podobno
velja za vrečke iz blaga. Tudi za te je treba najprej pridobiti surovine, ki jih je prav tako treba
obdelati (tudi s kemikalijami). A tudi te rabijo svoj čas za razgradnjo, ko jih zavržemo. Vendar
roko na srce, ta čas je veliko krajši od razgradnje katere koli vrste plastike, ki se lahko razgrajuje
od 450 do 1000 let!

Kako ravnati
Postanimo del krožnega gospodarstva! Odpravimo se po nakupih z namenskimi nakupovalnimi
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torbami za večkratno uporabo. Trgovske družbe so že stopile naproti in ponujajo različne
nakupovalne pripomočke (večje ali manjše, tudi zložljive torbe, škatle, cekarje, še vedno tudi
lažje razgradljive plastične vrečke iz novih materialov …). Zdaj smo na vrsti tudi potrošniki. Poleg
uporabe ustreznih nakupovalnih torb skrbno ločujmo odpadno embalažo. Nenazadnje pa mora
svoje opraviti tudi država s svojo regulativo, da bodo tudi podjetja, ki služijo z zbiranjem
odpadkov, svoje delo ustrezno opravila. Zdajšnje kopičenje odpadkov na deponijah, kjer vse
prerado »iz neznanega vzroka« zagori, nas opozarja, da se postopek recikliranja z ločevanjem
odpadkov šele začne!
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PROTIKORONA MEGAPAKET

Anja Hreščak
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branja: še
3 min
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ostati zdrav in
vljuden?

47 min

Vse več
protikoronskih
ukrepov na
ustavnem sodišču

55 min

Zaprta bo
Masarykova cesta

1 ura

Zbiranje papirja
prestavljeno

Vse več protikoronskih ukrepov
na ustavnem sodišču
Ustavni sodniki danes niso sprejeli odločitve o tem, ali je vladni
odlok o prepovedi gibanja med občinami (proti)ustaven. Na eni od
naslednjih sej pa bodo razpravljali o protikoronskih popravkih
gradbenega zakona.

Vse objave
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(Foto: Luka Cjuha)

Ustavni sodniki so danes med drugim
razpravljali o pobudi za oceno ustavnosti
odlokov o začasni splošni prepovedi
gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih
in površinah ter prepovedi gibanja izven
občin, pa tudi o začasni prepovedi
ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom. Odločitve danes do
zaključka Dnevnikove redakcije niso
sprejeli. Omenjena odloka je vlada, kot je
znano, sprejela, da bi zajezila širjenja
novega koronavirusa.
Ustavno sodišče je sicer že sredi aprila
zadržalo odlok o omejitvi gibanja, ki
določa čas trajanja ukrepov, in vladi
naložilo, da mora vsaj vsakih sedem dni
preverjati upravičenost ukrepov. Vlada
pa je odtlej nekatere sprejete ukrepe že
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razrahčljala ali ukinila. Prepoved gibanja
zunaj občine prebivališča tako ni več v
veljavi.
NAJNOVEJŠE
45 min

47 min

47 min

55 min

1 ura

Netanjahu
preskočil še
sodno oviro
Kako med delom
ostati zdrav in
vljuden?
Vse več
protikoronskih
ukrepov na
ustavnem sodišču
Zaprta bo
Masarykova cesta
Zbiranje papirja
prestavljeno
Vse objave

Vlada je sicer v minulih tednih zavrnila
očitke o protiustavnosti omejevalnih
ukrepov, ker da so bili ti nujni za
zagotovitev varovanja javnega zdravja.
Je bil pa po odločitvi ustavnega sodišča
glede odloka o prepovedi gibanja do
ustavnega sodišča precej oster premier
Janez Janša, ki je sodnikom očital
dvojna merila in dodal, da imamo najbolj
spolitizirano ustavno sodišče doslej.
To pa ni edina ustavna presoja, s katero
se ta čas ukvarjajo ustavni sodniki. V
torek so tri nevladne organizacije, to so
društvo Focus, Društvo za preučevanje
rib Slovenije in Lutra, na ustavno sodišče
vložile pobudo za presojo ustavnosti
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štirih določil prvega protikoronskega
zakonskega paketa, ki zadevajo
gradbeno zakonodajo in predlog za
začasno zadržanje teh. Spremembe
prinašajo bistveno strožje pogoje za
sodelovanje nevladnih organizacij v
postopkih izdaje integralnih gradbenih
dovoljenj. V nevladnih organizacijah so
prepričani, da je to v nasprotju s
slovensko ustavo, določbami prava EU
in Aarhuško konvencijo.
Po novem morajo imeti okoljske
nevladne organizacije, kot je znano, vsaj
50 aktivnih članov, zavodi vsaj tri
zaposlene osebe za poln delovni čas in s
strokovno izobrazbo, ustanove pa
10.000 evrov premoženja, da lahko
sodelujejo v postopkih za izdajo
gradbenih dovoljenj in vlagajo tožbe
zoper gradbeno dovoljenje. Po analizi
centra nevladnih organizacij naj bi te
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pogoje izpolnjevala največ šestina
nevladnih organizacij. Poleg tega bi
morale okoljevarstvene organizacije te
NAJNOVEJŠE
45 min

47 min

47 min

Netanjahu
preskočil še
sodno oviro
Kako med delom
ostati zdrav in
vljuden?
Vse več
protikoronskih
ukrepov na
ustavnem sodišču

pogoje dokazovati za nazaj, če bi želele
uveljavljati pravice danes in v prihodnje.
Nova pravila hkrati izključujejo
organizacije, ki že sodelujejo v
postopkih, prej dvofazni postopek
pridobivanja gradbenega dovoljenja pa
bo zdaj prešel v integralni postopek
(projekti, ki so bili z uveljavitvijo
gradbenega zakona leta 2018 v fazi
pridobivanja okoljevarstvenega soglasja,

55 min

Zaprta bo
Masarykova cesta

avtomatsko preidejo v integralni

1 ura

Zbiranje papirja
prestavljeno

pa zakonski protikorona megapaket krši

postopek za gradbeno dovoljenje). S tem
načela pravne varnosti in prepovedi

Vse objave

retroaktivnosti, so prepričani v
nevladnem sektorju.
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Te spremembe gradbenega zakona so,
spomnimo, vzbudile zanimanje komisije
za preprečevanje korupcije, kjer so prav
tako opozorili, da tako omejevanje
nevladnih organizacij »poraja nova
tveganja za korupcijo ter tveganja za
kršitve integritete in načel pravne
države«. Kritični so tudi do tega, da bo
ukrep, ki se je znašel med množico
ukrepov za obvladovanje novega
koronavirusa, veljal kar dve leti.
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Nemška industrijska proizvodnja marca 9,2 odstotka nižja

1

44 min

Nemška industrijska proizvodnja je marca v primerjavi s februarjem padla
za 9,2 odstotka, kažejo podatki tamkajšnjega statističnega urada. Mesečni
padec je po navedbah statistikov največji, odkar od leta 1991 objavljajo
statistiko industrijske proizvodnje.
Med najbolj prizadetimi sektorji je avtomobilski. Ta je marca utrpel 31,1odstotni padec industrijske proizvodnje. Vodilni v avtomobilskih podjetjih.
Preberite tudi
Zgodovina se ponavlja: nemški avtomobilisti Merklovo
prosijo za subvencije
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Med sektorji je nemški statistični urad Destatis izpostavil tudi 12-odstotni
padec pri tiskanih medijih, za 11 odstotkov pa se je skrčila proizvodnja v
farmaciji in tekstilu.
Proizvodnja energije je bila marca 6,4 odstotka nižja kot februarja. Svetla
točka pa je gradbeništvo, ki se je marca na mesečni ravni okrepilo za skoraj
dva odstotka. (STA)
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Najbolj zelen izhod iz krize: win-win
energetske prenove
Čas branja: 3 min

0
07.05.2020 23:30

Pospešena aktivacija preverjenih dobrih praks
energetskih prenov stavb nam lahko prinese
hitre, merljive in večplastne učinke.
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DARKO BEVK

Več iz teme:
trajnostni razvoj >
Fatih Birol >
Iskraemeco >

okolje >

Darko Bevk >

Ana Struna Bregar >

Knauf insulation >

Mojca Markizeti >

Dejan Paravan >
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V času prihajajoče gospodarske krize obstaja realna
nevarnost, da se bodo investitorji zaradi gospodarskega
položaja in negotovosti vsaj začasno umaknili iz investicij v
gradbeništvu. Da bi se izognili katastrofalnim posledicam v
nacionalnem gospodarstvu, kot so dvig brezposelnosti,
propad gradbenih podjetij in izvajalcev ter upad poslovanja
tudi v vseh z gradbeništvom povezanih panogah, je na tem
mestu odgovornost države, da odigra svojo vlogo v smeri
priprave in izvedbe vzporednih ukrepov in prilagoditev.
Pri tem se lahko naslonimo na preverjene, pogosto precej
preproste, realno izvedljive in dosegljive ukrepe, ki lahko, če
so časovno in vsebinsko usklajeni, prinesejo hitre rezultate.
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Poglejmo nekaj primerov zelenih ukrepov za izhod iz krize.
Kot rečeno, je pomembno, da država pospeši svojo
investicijsko vlogo v gradbeništvu. S tem bo zagotovila vsaj
določen obrat poslovanja v gradbeništvu in sprožila
pozitivne multiplikacijske učinke. Investicija v
gradbeništvo, zlasti v aktivnosti, ki so povezane z večjim
številom deležnikov, ima namreč pomembno vlogo
pospeševalca gospodarstva na splošno. Tak segment
gradbeništva so zagotovo energetske prenove stavbnega
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fonda države, ki poleg blagodejnih gospodarskih učinkov
hkrati pripomorejo k manjši porabi energije in pozitivno
vplivajo na zmanjšanje onesnaževanja okolja. Tipična
zelena win-win investicija.
Seveda sledi vprašanje izvora in mehanizma sredstev za te
ukrepe. Odgovor najdemo v razpoložljivih kohezijskih
sredstvih. Mehanizma dodeljevanja evropskih subvencij
nam ni treba razvijati na novo. Njihovo uspešno in
učinkovito dodeljevanje v obdobju 2007–2014 nas lahko
opogumi, da model stoodstotnega financiranja investicije
enostavno ponovimo. S tem bomo zagotovili hitre in velike
učinke s hitrimi donosi, tako gospodarskimi kot okoljskimi.
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Na drugi strani pa je treba poskrbeti, da zasebni investitorji
ne bodo izgubili zanimanja za porabo in investicije, zato
lahko država prek svojih institutov (davčna politika,
subvencije) uvede začasne ukrepe (povišane subvencije,
nižji davki, davčne olajšave) za gradbene dejavnosti, ki
zagotavljajo hitre in velike donose. To so zagotovo
energetske prenove, ki lahko v nestabilnih gospodarskih
razmerah znova postanejo najvarnejše naložbe.
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Vzporedno z vsemi ukrepi pa bi bilo treba, zaradi potrebe
po hitrih in učinkovitih procesih, vse postopke pridobivanja
dovoljenj in odobravanja subvencij digitalizirati in s tem
pospešiti.
Ukrepi izvajanja energetskih sanacij – izvedba toplotnega
ovoja stavb vseh tipov, od javnih stavb do eno- in
večstanovanjskih pa tudi industrijskih stavb – so tudi del
evropskega zelenega dogovora in strateška usmeritev ter
zaveza naše države. Usmeritev dodatnih sredstev na to
področje je zato upravičena, saj poleg zagona gospodarstva
prinaša tudi energetsko razbremenitev in zmanjšuje
obremenitev okolja z izpusti zaradi ogrevanja ali hlajenja
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objektov.
Krizo torej lahko izkoristimo tudi kot učinkovito sito za
zelene naložbe, zato je pomembno, da gredo vsi predvideni
ukrepi v smeri zagotavljanja načela okoljskih koristi in
krožnega gospodarstva. S tem si lahko zagotovimo, da bomo
namesto enega koraka v smeri vračanja na staro stanje
naredili hkrati dva koraka, ki nas bosta že dvignila na
želeno zeleno raven.
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Darko Bevk je komercialni direktor Regije Severni
Balkan v podjetju Knauf Insulation iz Škofje Loke.
Komentarji izražajo stališča avtorjev, in ne nujno
organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva Financ.
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Kolumna je del serije prispevkov, v katerih
avtorji iz slovenskega gospodarstva
predstavljajo svoj pogled na trajnostno
poslovanje med koronakrizo in po njej. S
prispevki želimo predvsem pokazati, da
pandemija ni prekinila trajnostne usmeritve
slovenskih podjetij. Vodi nas misel, ki jo je ob
izbruhu pandemije zapisal direktor
mednarodne energetske agencije Fatih Birol:
koronakrize bo enkrat konec, podnebna pa
bo ostala.
● Ana Struna Bregar, CER: Razlogi za
zeleni načrt pri oživitvi gospodarstva po
koronavirusu
● Mojca Markizeti, Iskraemeco: Pri
koronakrizi iščemo rešitve, pri podnebni
izgovore
● Dejan Paravan, GEN-I: Reševanje
podnebne krize začnimo pri sebi
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● Ladeja Godina Košir, Circular
Change: Od naivne zaljubljenosti do
odgovornega partnerstva
● Saša Mrak Hendrickson, Združenje
Manager: Naj nas ne zavede čisti zrak

Več iz teme:
trajnostni razvoj >
Fatih Birol >

okolje >

Darko Bevk >

Ana Struna Bregar >

Knauf insulation >

Mojca Markizeti >

Iskraemeco >
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Dejan Paravan >
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Obnova dražja za kar 1,5 milijona evrov
Nataša Hlaj

Istra

07. 05. 2020, 06.00
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Obnova stavbe nekdanje srednje tehniške šole tik nad severno obvoznico, kamor se bosta preselili
Fakulteta za management in Pedagoška fakulteta, se je bistveno podražila. Znesek je s prvotnih 4,2
milijona evrov poskočil na 5,7 milijona evrov, torej bodo sanacijska dela stala kar 1,5 milijona evrov več.

V obnovljeno stavbo nekdanje srednje tehniške šole tik nad severno obvoznico se bosta preselili Fakulteta za management in
Pedagoška fakulteta. Foto: Zdravko Primožič/FPA

KOPER > Vlada je spremembo vrednosti projekta že potrdila v načrtu razvojnih programov 2020-2023.
Univerza na Primorskem bo zagotovila 2,7 milijona evrov (pred spremembo 2,5 milijona evrov), medtem ko bo
ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pod okriljem proračuna za visoko šolstvo prispevalo 2,9 milijona
evrov (pred spremembo 1,6 milijona evrov).

33

Primorske.si

07.05.2020
Četrtek, 06:05

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.primorske.si/primorska/istra/obnova-dr...

2/4

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

Obnova je v sklepni gradbeni fazi, delavci so začeli z obrtniškimi deli. (Foto: Zdravko Primožič/FPA)

1,5
milijona evrov več bo stala obnova nekdanje kovinarske šole

Na papirju eno, v praksi drugo
V ministrstvu pojasnjujejo, da je 35-odstotno povišanje zneska za obnovo povezano s stanjem objekta. “To je
bilo drugačno, kot je bilo predvideno glede na izdelane sonde, študije in statično presojo ter zaradi obsežnih
arheoloških izkopavanj,” navajajo.
Zaradi slabe konstrukcije in statike objekta so morali gradbeniki med obnovo povečati obseg rušitvenih in
armiranobetonskih del. Tudi zemeljskih del je bilo bistveno več, saj so ugotovili, da so temelji globlji, kot je bilo
predvideno, zaradi česar so bila tudi izkopavanja obsežnejša. To je za seboj povleklo še dodatna dela za potrebe
arheoloških raziskav. “Ob tem se je zgodil tudi dvig cen v gradbeništvu glede na projektantski predračun in
indeks splošne rasti cen v gradbeništvu,” utemeljujejo v ministrstvu.

Šola je prazna že deset let
Stavba nekdanje kovinarske šole v središču Kopra je prazna od novembra leta 2010, ko so
se dijaki in profesorji preselili v nove prostore v bližini hipermarketa Mercator v Olmu. Pet
let kasneje je vlada brezplačno prenesla lastništvo šolske stavbe, delavnic, telovadnice in
del skupnega dvorišča na Univerzo na Primorskem.
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(Foto: Zdravko Primožič/FPA)

Nad zemljo le betonski temelji
Upravni odbor Univerze na Primorskem je novelacijo investicijskega programa potrdil konec januarja. Prenovo
dotrajanih prostorov so zaupali podjetju Makro 5 gradnje. Miha Zadel, ki je tam zadolžen za projekt obnove
stare kovinarske šole, pravi, da so temelji stavbe iz 60. let prejšnjega stoletja še betonski, pod njim pa je zemlja,
kar je iz vidika statike zelo nevarna kombinacija. “Če bi se zgodil potres, stavba ne bi zdržala. Nujno smo morali
ojačati konstrukcijo in poskrbeti armiranobetonske temelje. Takšni so tudi standardi, ki smo jih morali
upoštevati,” pojasnjuje.
V ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport poudarjajo, da je naložba v preselitev dejavnosti Fakultete za
management in delno Pedagoške fakultete, ki delujeta v okviru Univerze na Primorskem, “nujna in smotrna”. “S
tem bo konec prostorske stiske, s katero se obe fakulteti soočata že vsa leta delovanja, pri čemer Fakulteta za
management uporablja prostore kar na štirih različnih lokacijah,” opozarjajo v ministrstvu.

Selitev verjetno septembra
Obnova je v sklepni gradbeni fazi, delavci so začeli z obrtniškimi deli. Vodja službe za podobo Univerze na
Primorskem Mirella Baruca pojasnjuje, da je na gradbišču nekaj manj delavcev zaradi ukrepov za
preprečevanje širitve koronavirusa skladno z vladnimi usmeritvami ter usmeritvami NIJZ. “Zaenkrat je selitev
predvidena septembra,” napoveduje Baruca.
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V prenovljenih prostorih bosta članici Univerze na Primorskem pridobili približno 2600 kvadratnih metrov
površin za enajst predavalnic, seminarske sobe, laboratorije, kabinete, pisarne za administracijo, arhiv, knjižnico,
sejno sobo in druge prostore za izobraževalno dejavnost.
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Predvideli so, da bo Pedagoška fakulteta uporabljala telovadnico in približno tri predavalnice, dogovorno tudi
kakšen kabinet za profesorje. Ostalo bo uporabljala Fakulteta za management.
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Na območju Maribora aprila brez službe
12.607 ljudi. So rešitev subvencije za
skrajšani delovni čas?
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Uredništvo 7. Maj 2020 17:30 v Politika in gospodarstvo

Epidemija koronavirusa in z njo povezanimi ukrepi so močno udarili v
gospodarsko dejavnost, kar se zelo odraža na obsegu brezposelnosti, ki se hitro
povečuje.
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje beleži hitro povečevanje novih prijavljenih brezposelnih oseb,
med njimi prevladujejo tisti, ki so zaposlitev izgubili kot trajno presežni delavci ali pa jim je prenehala
zaposlitev za določen čas.
Obenem pa se je znatno skrčilo tudi vključevanje brezposelnih v zaposlitve, torej odjave iz zavoda za
zaposlovanje, v primerjavi z lanskim aprilom za 59,8 odstotka.
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Kot so zapisali v zavodu za zaposlovanje, se je brezposelnost tako do konca aprila povečala na
88.648 oseb, kar je 13,9 odstotka več kot ob koncu marca in 19,9 odstotka več kot aprila lani.

Celotno poročilo si lahko pogledate na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Največ zaradi izteka pogodb in presežnih delavcev
Na zavodu za zaposlovanje je bilo v sredini marca prijavljenih 75.026 brezposelnih oseb, to število se je od
razglasitve epidemije zvišalo za 13.622 oseb.
V prvih štirih mesecih letošnjega leta je bilo sicer na zavodu v povprečju prijavljenih 80.957 brezposelnih
oseb, kar je 3,1 odstotka več kot v primerljivem obdobju leta 2019, so zapisali.
Na novo se je aprila na zavodu prijavilo 14.419 brezposelnih oseb, to je 83,7 odstotka več kot marca in kar
190,6 odstotka več kot aprila 2019. Od tega je bilo 6.209 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za
določen čas, 481 iskalcev prve zaposlitve, 164 brezposelnih zaradi stečajev in 5.616 trajno presežnih delavcev.
Število presežnih delavcev se je v primerjavi z marcem povečalo za 130,1 odstotka, glede na lanski aprila pa
kar za 748,3 odstotka.

Prevladujejo brezposelni, ki prihajajo iz gostinstva, sledijo pa jim iz predelovalnih dejavnosti in
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trgovine, kažejo podatki zavoda za zaposlovanje.

2

Toliko delavcev je koronavirus brcnil iz službe na širšem območju Maribora,
razmere se še ne umirjajo
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Aprila 2020 se je brezposelnost v primerjavi s predhodnim mesecem povečala v vseh območnih službah
zavoda. Vse območne službe zavoda so imele aprila večjo brezposelnost kot pred letom.

Največje medletno povečanje so beležile območne služba Kranj, Ptuj, kjer se je brezposelnost
dvignila za 33,5 odstotka, Koper, Velenje in Maribor, kjer se je brezposelnost dvignila za
22,5 odstotka.

Najmanjši dvig brezposelnosti beležijo območne službe Trbovlje in Ljubljana. V murskosoboški območni
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službi je brezposelnost v aprilu povečala za 16,8 odstotka v primerjavi z aprilom 2019.

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
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Na strani ponudbe prostih delovnih mest je bilo največ delodajalcev v aprilu s področja gradbeništva,
predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, ki so zavodu sporočili 4336 prostih delovnih
mest, 41,3 odstotka manj kot marca in 60,3 odstotka manj kot aprila 2019.

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Subvencije za krajši delovni čas z varovalkami
Minister za delo Janez Cigler Kralj je za STA ocenil, da bi bila brezposelnost brez državnih ukrepov
bistveno višja, gospodarstvo pa da je sprejelo ukrepe državne pomoč. Okoli 36.000 podjetij je namreč
oddalo vloge za več kot 300.000 delavcev na čakanju, v pripravi pa so že ukrepi in navodila za čas po
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epidemiji, piše STA.
Med njimi je bilo največ govora o subvencioniranju krajšega delovnega časa, kar pomeni, da bi delavci delali
od 20 do 36 ur tedensko, tako delodajalec kot delavec pa bo dobila subvencijo, delavec bi tako kljub
skrajšanemu delovnemu času dobil prejemke, ki so primerljivi plači za polni delovni čas.

Minister je potrdil, da je ta ukrep v pripravi, hkrati pa bo vseboval varovalke, ki bodo preprečevale
morebitne zlorabe.

»Tega se ljudje najbolj bojijo in sindikati upravičeno izpostavljajo, da bi lahko nekdo koristil subvencije
čakanja, delavci pa bi delali,« je pojasnil Cigler Kralj za STA.
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Trg dela

Koronavirus

Brezposelnost

Skrajšani delovni čas

Zavod za zaposlovanje Murska Sobota
Državna pomoč

Janez Cigler Kralj
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Epidemija

Zavod za zaposlovanje
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Socialni damping tujih gradbincev v Sloveniji

V

novo gospodarsko krizo

zaostanke v infrastrukturi, ki so nastati

očitno vstopamo z
velikimi koraki in prej ali
slej se bomo ukvarjali z

v času krize.

vlogo države tudi pri razumnem

vprašanjem, kako bomo iz

načrtovanju javnih gradenj, tako

navedeno kaže nezadovoljivo

infrastrukturnih kot stavbnih,

nje izstopali.
Slovenija sije pri izhodu iz prejšnje
gospodarske krize nabrala velik
gospodarski zaostanek, ki

nam ga

ni

kijih

je treba načrtovati več let vnaprej. Ati

bodo naši dolgo načrtovani projekti,
ki bi jih po običajni ekonomski logiki

uspelo nadomestiti še nekaj naslednjih

morati uporabiti za reševanje prejšnje

let. Po velikem gospodarskem padcu
leta 2009 se nam ni uspelo pobrati

krize, lahko pomagati reševati sedanjo

mora »zaščititi svoje

interese ob upoštevanju nepoštenih
praks tretjih držav, pri tem pa v celoti
uporabiti instrumente trgovinske zaščite
in naša pravila o javnem naročanju
ter zagotoviti vzajemnost pri javnih

naročilih s tretjimi državami«.
V vseh primerih ponudnikov iz tretjih
držav se vedno postavlja tudi vprašanje

se za slovensko izvozno gospodarstvo

»izgubljenem desetletju« končno uspelo

po krizi odpirali počasi, domačega
povpraševanja pa nismo bili sposobni
zagnati v zadostni meri. In to kljub

pripraviti velik del dokumentacije in

primerno ekipirane niti usposobljene ter

da so finančne konstrukcije večinoma

nimajo potrebnih pooblastil.

intenzivnemu zadolževanju države, ki
pa ni šlo v korist razvoju in investicijam,

Je pa v nadaljevanju vse odvisno od
sistema javnih naročil, ki nam gaje še

gradenj ob nemajhni populistični

ki bi lahko pomagala v pokriznem
gospodarskem zagonu. Tako smo
v nekaj letih naš zaostanek v BDP
za povprečjem držav EU28 povečali
za skoraj deset odstotkov. Državni

posebno v gradbenih projektih uspelo

prepuščati nelojalni konkurenci iz

infrastrukturni

ponudnike za gradnjo, kijih bomo

vzdrževanjem

ustavili.

In

projekti skupaj z

infrastrukture

so se skoraj

takrat postavljeni ključni

državni projekti za razvoj prometne
in energetske infrastrukture (drugi tir,
tretja razvojna os, hidroelektrarne)
so do danes, to je za več kot deset let,

večinoma obležali na mizah in biti
uresničeni v le manjšem delu.
Zaradi skoraj ustavljenega
vzdrževanja so pospešeno propadale
ceste.

Na najprometnejših

državnih

cestah smo morati celo zapirati
mostove ati posamezne pasove na njih,
da ti ne bi biti preobremenjeni ati se
celo porušiti zaradi nevarno oslabljenih
nosilnih konstrukcij, ki desetletja

krizo,

ki

se šele dobro začenja?

k ukrepanju, ker

socialnega dampinga, kjer naša država
rada pogleda stran, saj se zaveda, da
ga slovenske delovne inšpekcije niso
sposobne odkrivati, za to niso niti

še nekaj let po tem, ko je okrevala že
večina članic Evropske unije. Tuji trgi so
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Vse

trgu javnih naročil EU. Evropski svet je

podprl pristop komisije in Unijo poziva

Prav gotovo v prid pritrdilnemu

odgovoru govorita dejstvi, da nam je v

pripravljene.

pripeljati tako daleč, da zdaj ni nikomur

več jasno, kakšne cilje bomo z njimi
izpolnjevati in po kakšnih merilih ter
koliko časa bomo izbirati najugodnejše
plačevati slovenski davkoplačevalci.

Tako smo slovenski trg javnih naročil
medijski podpori začeti velikodušno
tretjih držav. Z njega pa se vse bolj
umikajo ponudniki članic EU, saj vedo,

da v tako netransparentnih pogojih, kot
jih Slovenija dopušča ponudnikom iz
tretjih držav, nimajo veliko možnosti, da
bi jim uspelo. Delu slovenske politike in

V zadnjem letu so se zadeve
že obrnile v smer, ki za slovensko
gospodarstvo ne obeta nič dobrega.

medijem je velik del slovenske javnosti

ob velikih, predvsem
deklarativnih ambicijah, da se
približamo razvitim državam EU,

stanovanja in podobno, pri tem pa da

v resnici sprejemati odločitve, ki

je ena največjih laži, kije bila tako v

nas vodijo v smer manj razvitih

medijih kot tudi v strokovnih krogih že

najrevnejših držav EU ati celo držav

večkrat argumentirano zavrnjena, a
se še vedno vrača kot uporabno orodje

V Sloveniji smo

zunaj EU.

Začeti smo slediti vzorom držav
nekdanje Jugoslavije in na naš trg
javnih naročil gradbenih storitev

uspelo prepričati, da bomo tako
najceneje zgraditi nove ceste, železnice,
nam bo ostalo še veliko denarja za

slovensko zdravstvo in pokojnine.

za uveljavljanje interesov,

ki niso v prid

Sloveniji in njenim državljanom.
Če se nam bo v javnem naročanju

infrastrukturnih

intenzivno privabljati ponudnike

ključnih

ponovila zgodba, ki smo jo videti

niso bile ustrezno vzdrževane. Sele

iz tretjih držav, z neutemeljenim in
neresničnim izgovorom, da to od nas

v zadnjih letih

zahtevajo direktive EU. To nikakor ni

od hitrega pokriznega okrevanja
slovenskega gospodarstva lahko

nam je ob povečanih

stroških uspelo zaostanek vsaj delno
nadomestiti. A še vedno je prevelik
del vozišč v tako slabem stanju, da s

res. EU si seveda prizadeva za odprt

To

projektov

v primeru predora Karavanke, se

le poslovimo in pripravimo na nov

škoda, ki bi se ji s pravočasnim rednim

enotni trg javnih naročil, a izključno
in pri tem tudi za
podjetja iz držav podpisnic sporazuma
o vladnem naročanju v Svetovni

vzdrževanjem lahko izogniti. Tudi

trgovinski organizaciji, ki imajo svoje

Seveda bi bilo ob tem tudi prav, da

gradnja stanovanj v stanovanjskih

trge javnih naročil transparentno

politika, ki bo podpirala take odločitve,

skladih je med krizo zastala.
V zadnji krizi seje obseg del v

odprte tudi za podjetja EU. Vendar EU
nikakor ne enostransko odpira svojega
trga ponudnikom iz tretjih držav,

predstavi tudi njihove dolgoročne

tem nastaja nepotrebna gospodarska

gradbeništvu zelo zmanjševal in
leta 2016 dosegel minimum s komaj
39-odstotnim obsegom glede na leto

2008.

sledila visoka,
skoraj panična rast v letih 2017 in 2018,
saj seje na trgu pojavila velika luknja
v ponudbi nepremičnin in cene novih
Temu je nato

stanovanj so se zelo zvišale. Hkrati

pa je tudi država začela loviti velike

za podjetja članic EU

val zaostajanja slovenskega

BDP za

povprečno razvitimi državami EU z

vsemi posledicami, ki sodijo zraven.

javno in strokovno argumentirano
posledice našim državljankam in

katerih ponudnikov ni moč preverjati
ati niso prejemniki nedovoljenih
državnih pomoči, ki jim zagotavljajo

državljanom.

nedovoljeno konkurenčno prednost

gradbenih šolah in

pred domačimi ponudniki na trgu EU.

kje naj si poiščejo službe, če bodo želeti

Evropska komisija je za ta namen

24. 7. 2019 izdala smernice o udeležbi
ponudnikov in blaga tretje države na

Pošteno pa bi tudi bilo, da odločevalci
tudi dijakom in študentom na naših

fakultetah

sporočijo,

delati in si pridobivati reference v naših
največjih

infrastrukturnih

projektih.
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Prispevek je mnenje avtorja
in ne izraža nujno stališča uredništva.

Če se nam bo v javnem
naročanju ključnih

M -

Jože

infrastrukturnih projektov
ponovila zgodba , ki smo
jo videli v primeru predora
Karavanke , se od hitrega
pokriznega okrevanja
slovenskega gospodarstva
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lahko le poslovimo.
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12:00|Droni

Z droni v boj proti pandemiji koronavirusa
Podjetje Manna Aero, ki je začelo s testiranjem dostave hitre hrane z droni, je bilo zaradi
"koronakrize" primorano prekiniti teste in spremeniti smer razvoja. Povezali so se z
irskim zdravstvenim sistemom in zdaj dostavljajo zdravila in najnujnešo zalogo do
občutljivih skupin. "Drone-to-door" testiranje so zagnali v majhnem ruralnem mestecu
Moneygall, uporabljajo pa avtonomne drone narejene v Walesu. Kmalu naj bi začeli prve
teste tudi v Veliki Britaniji.
Sistem deluje tako, da pacient opravi videoposvet z zdravnikom, ki potem napiše recept.
Droni poskrbijo, da zdravila dobesedno priletijo do vrat pacientov. Ista flota dronov v
testnem območju dostavlja tudi najnujnejša živila, kot so kruh in mleko. Starejši
prebivalci mesta, ki ne smejo zapuščati svojih domov pravijo, da se jim rešitev zdi
izvrstna.
Albanija v boj proti širjenju koronavirusa tudi z droni
Albanija v prizadevanjih za zajezitev širjenja koronavirusa med drugim uporablja tudi drone, ki prebivalce opozarjajo, naj ohranjajo
socialno distanco in spoštujejo sprejete ukrepe. Tisti, ki zaradi nujnih opravkov želijo zapustiti domove, pa lahko obrazce za izhode
izpolnijo na internetu.
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Kako na Kitajskem z droni omejujejo koronavirus
Termovizijske kamere, nameščene na drone, merijo telesno temperaturo ljudi v njihovih domovih – a to še zdaleč ni edini primer, kako
droni na Kitajskem sodelujejo pri izvajanju ukrepov ob pojavu koronavirusa. Na družbenem omrežju Twitter, nato pa še drugje, se je
pojavil video posnetek uslužbenca, ki z brezpilotnim letalom meri telesno temperaturo stanujočih v večstanovanjskih stavbah.
Uslužbenec, ki stoji daleč od stavb in potencialno zbolelih, usmerja dron proti balkonom, kamor se za kratek čas zatečejo stanovalci,
katerih telesno temperaturo želijo izmeriti. Z droni na Kitajskem spremljajo tudi upoštevanje omejitev gibanja in nošenje zaščitne
opreme.
Kako bi drone uporabljali v Sloveniji
Manjše tovorne drone bi lahko uporabljali v številnih primerih tudi pri nas, denimo v kmetijstvu ali pri nadzoru cest, za spletni portal
Finance ugotavlja Daniel Avdagič, direktor podjetja AV Living Lab, kjer se ukvarjajo z razvojem mobilnosti. Dron posname cesto iz
zraka, potem pa algoritmi usklajujejo slike in nadzorniki lahko vidijo razvoj razpok ter opravijo vzdrževalna dela. Drone bi lahko
uporabljali tudi za nadzor v gradbeništvu, za spremljanje požarov, prevoz pošiljk v zdravstvu in drugo. Kljub temu, da uporaba dronov
v času krize ni tako razširjena kot drugod po svetu, podjetja že razmišljajo, kako karseda učinkovito vključiti dotično tehnologijo.
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V Pomurju aprila več kot šest tisoč
brezposelnih oseb, kot rešitev
subvencije za skrajšani delovni čas
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Rok Šavel 7. Maj 2020 17:55 v Politika in gospodarstvo

Epidemija koronavirusa in z njo povezanimi ukrepi so močno udarili v
gospodarsko dejavnost, kar se zelo odraža na obsegu brezposelnosti, ki se
hitro povečuje.
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Zavod Republike Slovenije beleži hitro povečevanje novih prijavljenih brezposelnih oseb, med
njimi prevladujejo tisti, ki so zaposlitev izgubili kot trajno presežni delavci ali pa jim je prenehala
zaposlitev za določen čas. Obenem pa se je znatno skrčilo tudi vključevanje brezposelnih v
zaposlitve, torej odjave iz Zavoda, v primerjavi z lanskim aprilom za 59,8 odstotka.

Kot so zapisali v Zavodu, se je brezposelnost tako do konca aprila povečala na 88.648
oseb, kar je 13,9 odstotka več kot ob koncu marca in 19,9 odstotka več kot aprila lani.

Celotno poročilo si lahko pogledate na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje.

Največ zaradi izteka pogodb in presežnih delavcev
Na Zavodu je bilo v sredini marca prijavljenih 75.026 brezposelnih oseb, to število se je od
razglasitve epidemije zvišalo za 13.622 oseb. V prvih štirih mesecih letošnjega leta je bilo sicer
na Zavodu v povprečju prijavljenih 80.957brezposelnih oseb, kar je 3,1 odstotka več kot v
primerljivem obdobju leta 2019, so zapisali.
Na novo se je aprila na Zavodu prijavilo 14.419 brezposelnih oseb, to je 83,7 odstotka več kot
marca in kar 190,6 odstotka več kot aprila 2019. Od tega je bilo 6.209 brezposelnih zaradi
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izteka zaposlitve za določen čas, 481 iskalcev prve zaposlitve, 164 brezposelnih zaradi stečajev in
5.616 trajno presežnih delavcev. Število presežnih delavcev se je v primerjavi z marcem povečalo
za 130,1 odstotka, glede na lanski aprila pa kar za 748,3 odstotka.

Prevladujejo brezposelni, ki prihajajo iz gostinstva, sledijo pa jim iz predelovalnih
dejavnosti in trgovine, kažejo podatki Zavoda za zaposlovanje.
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Epidemija koronavirusa bo tudi v prihodnje marsikoga pustila brez
službe
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Tudi v Pomurju zaradi koronakrize vedno več brezposelnih, največ
iz gostinstva in gradbeništva

Aprila 2020 se je brezposelnost v primerjavi s predhodnim mesecem povečala v vseh območnih
službah Zavoda, Manjši porast, kot je bil dosežen na ravni države, je imela tudi OS Murska
Sobota (+9,3 odstotka). Vse območne službe Zavoda so imele aprila večjo brezposelnost kot
pred letom. Največje medletno povečanje so beležile OS Kranj (+37,3 odstotka), OS Ptuj (+33,5
odstotka), OS Koper (+32,0 odstotka), OS Velenje (+25,3 odstotka) in OS Maribor (+22,5
odstotka), najmanjšega pa OS Trbovlje (+11,4 odstotka) in OS Ljubljana (+12,8 odstotka).
V soboški OS je brezposelnost v aprilu povečala za 16,8 odstotka v primerjavi z aprilom
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2019.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

Na strani ponudbe prostih delovnih mest je bilo največ delodajalcev v aprilu s področja
gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, ki so Zavodu
sporočili 4.336 prostih delovnih mest, 41,3 odstotka manj kot marca in 60,3 odstotka manj
kot aprila 2019.
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Vir: Zavod RS za zaposlovanje

Subvencije za krajši delovni čas z varovalkami
Minister za delo Janez Cigler Kralj je za STA ocenil, da bi bila brezposelnost brez državnih
ukrepov bistveno višja, gospodarstvo pa da je sprejelo ukrepe državne pomoč. Okoli 36.000
podjetij je namreč oddalo vloge za več kot 300.000 delavcev na čakanju, v pripravi pa so že
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ukrepi in navodila za čas po epidemiji, piše STA.
Med njimi je bilo največ govora o subvencioniranju krajšega delovnega časa, kar pomeni, da bi
delavci delali od 20 do 36 ur tedensko, tako delodajalec kot delavec pa bo dobila subvencijo,
delavec bi tako kljub skrajšanemu delovnemu času dobil prejemke, ki so primerljivi plači za polni
delovni čas. Minister je potrdil, da je ta ukrep v pripravi, hkrati pa bo vseboval varovalke, ki bodo
preprečevale morebitne zlorabe.

"Tega se ljudje najbolj bojijo in sindikati upravičeno izpostavljajo, da bi lahko nekdo
koristil subvencije čakanja, delavci pa bi delali," je pojasnil Cigler Kralj za STA.

Trg dela

Zavod za zaposlovanje

Brezposelnost
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Zavod za zaposlovanje Murska Sobota

Koronavirus

Skrajšani delovni čas

Janez Cigler Kralj
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Državna pomoč

Epidemija
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Na avtobuse bomo naslednji teden vstopali
na zadnjih vratih, predvidene tudi fizične
pregrade in obvezna uporaba mask
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Rok Šavel 7. Maj 2020 17:40 v Politika in gospodarstvo

*Fotograﬁja je simbolična

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je potrdil, da se 11. maja ponovno
zaganja javni potniški promet, ampak potrebno bo upoštevati zdravstvena
navodila.
Javni potniški promet bo, potem ko ga je vlada s 16. marcem zaradi epidemije koronavirusa začasno
prepovedala, v ponedeljek ponovno stekel, to je danes potrdil tudi pristojni minister Jernej Vrtovec, ki je
predstavil ukrepe, ki bodo v veljavi za zaščito zdravja potnikov in voznikov.
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Dejal je, da bodo navodila zdravstvene stroke varovala državljane pred koronavirusom, hkrati pa so tudi
dovolj življenjska za številne izvajalce javnega potniškega prometa. Ključni ukrepi bodo naslednji:

1. Za zaščito voznikov so predvidene fizične pregrade, ki bodo varovale voznike pred morebitno
okužbo. V prehodnem obdobju bodo potniki vstopali na vozilo samo na zadnjih vratih avtobusa,
da ne bo prišlo do stika med voznikom in potniki.
2. Med potniki mora biti razdalja vsaj 1,5 metra. Vsi morajo obvezno uporabljati masko. Vozilo je
potrebno na koncu vožnje (proge), po izstopu vseh potnikov, temeljito prezračiti in še pred
začetkom naslednje vožnje razkužiti vse površine.
3. Na avtobusu ne poteka prodaja vozovnic dokler niso nameščene fizične pregrade. Ob vstopnih
oziroma izstopnih vratih avtobusa in vlaka mora biti nameščeno razkužilo za roke za potnike.
Potniki si morajo pred vstopom obvezno razkužiti roke.

Sprostitev javnega potniškega prometa pozdravljajo tudi v Sindikatu voznikov avtobusov Slovenije, a
hkrati opozarjajo, da mora infrastrukturno ministrstvo poskrbeti za izvajanje predpisanih ukrepov, po
poročanju STA. Po njihovih navedbah bi bilo izjemno neokusno, neodgovorno in nevarno, da bi breme padlo
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izključno na pleča voznikov.

Ne spreglejte, kdaj bo ponovno stekel javni potniški promet
0
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Odpravljanje zastojev pri večmilijonskih investicijah
Vrtovec se je še dotaknil problemov, ki so povezani z zastojem projektov na področju energetike in gradbenih
investicij. Po njegovih besedah trenutno zaradi naravovarstvenih dovoljenj stoji za 600 milijonov evrov
gradbenih investicij.

»S temi investicijami moramo začeti nemudoma, če želimo zagnati multiplikativne učinke
gradbeništva za izhod iz krize,« je dejal minister za infrastrukturo in izpostavil še investicije na
področju energetike, kjer je govora o 280 milijonskih vložkih. Pri tem je izpostavil poleg
hidroelektrarne Mokrice, še daljnovod proti Madžarski Cirkovce-Pince, kjer so že
zagotovljena evropska sredstva, in odlagališče v Vrbini.

Javni promet

Koronavirus

Javni potniški promet

Zaščitni ukrepi

Avtobusni prevoz

Ministrstvo za infrastrukturo
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Jernej Vrtovec

Zagon potniškega prometa
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Sporno zemljišče

bi občina sedaj
odkupila
da

Solastnike zemljišča, na katerem so zgradili
parkirišča, za katera občina ni dobila

osebi, ki ji je bila narejena največja
škoda.

in bi jih morala do maja odstraniti, bi sedaj občina

decembra lani na Muti

ob novih parkiriščih in

ki

jo zgradili ob

so

nadaljevanju urejanja trškega jedra
Zgornje Mute, stoji

tabla Inšpekto-

rata Republike Slovenije za okolje
prostor.

Kot je ugotovila

trebujejo gradbenega dovoljenja.
Šele

kasneje, konec leta 2018,

zakona, s katero so nastale spre-

membe,

je na

seji občinskega sveta

razlagal muškim svetnikom.

Vošner

Občina

je nato

želela gradbeno dovo-

ljenje pridobiti z zamikom,
s pridobitvijo 23

voljenja, zato bi jih morala Občina

kov, a zapletlo se

2020

kot investitorka do

maja

1.

na lastne stroške odstraniti,

na zemljišču pa vzpostaviti
stanje. Da

prejšnje

to ne pride v poštev,

na

odločbo so se pritožili, je že kmalu
po postavitvi table povedal župan
Mirko Vošner, na postopek
sedaj vplival še koronavirus.
Mute

je

je

začela veljati novelacija gradbenega

pravnomočnega gradbenega do-

Muta

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

inšpek-

so parkirišča zgradili brez
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Površina: 544 cm2

Tabla inšpektorata je sicer

na tleh, a še vedno v kraju.
Foto:

Urška POLANC
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Na avtobuse in vlake z masko, med potniki priporočena razdalja 1,5 metra
Prihodnji teden bo znova stekel javni promet
G. C.| 7. maj 2020 ob 12:17 Zadnji poseg: 7. maj 2020 ob 13:49
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Foto: Radio Koper

Na avtobuse bodo potniki lahko vstopali samo pri zadnjih vratih, prevozniki pa bodo morali po vožnji vse površine razkužiti in
vozila prezračiti, je ob ponovni uvedbi javnega prometa napovedal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.
"Epidemije še ni konec, ni še cepiva ali zdravila. Zato bo pri uporabi javnega potniškega prometa treba upoštevati navodila zdravstvene stroke.
Ukrepi bodo varovali pred virusom, hkrati pa bodo življenjski za izvajalce potniškega prometa. Zdravje potnikov in voznikov je na prvem mestu,
izvajalci pa morajo imeti realne in izvedljive pogoje," je opomnil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in pojasnil, da bodo za zaščito potnikov
predvidene fizične pregrade, ki bodo varovale voznike pred okužbo, oprema pa bo morala biti homologirana, zato je predvideno prehodno
obdobje, ko bodo potniki na avtobus vstopali samo pri zadnjih vratih, da ne bo stika med voznikom in potniki. V avtobusih, kjer ne bo
zagotovljena fizična ločitev, pa bo morala biti zagotovljena razdalja 1,5 metra. Priporočena je tudi razdalja 1,5 metra med potniki.
Vsi potniki bodo morali uporabljati masko. Vozila bo treba na koncu vožnje/proge prezračiti in razkužiti vse površine. Na avtobusih bo moralo
biti nameščeno razkužilo, ki ga bodo morali potniki uporabiti ob vstopu in izstopu.
Prodaja vozovnic vse do namestitve fizičnih pregrad ne bo potekala na avtobusih. Na železnicah pa minister Vrtovec priporoča nakup po spletu
ali pri okencih.

Jernej Vrtovec
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@JernejVrtovec

4 12:39 PM - May 7, 2020
See Jernej Vrtovec's other Tweets

Minister spodbuja trajnostne oblike mobilnosti v času epidemije
"Marsikdo je v času prekinitve javnega potniškega prometa uporabljal trajnostne oblike mobilnosti, kot sta hoja ali kolesarjenje. Spodbujamo vse, da
zaradi odgovornega ravnanja do okolja in zdravega življenjskega sloga to prakso nadaljujete," je še opomnil Vrtovec, ki je tudi spregovoril o
morebitni sprostitvi prometnih povezav z drugimi državami.
Zdaj je na NIJZ-ju v usklajevanju protokol za letališča. Gre za enakovreden protokol kot pri prečkanju meje sosednjih držav. Uvajali bi ga na treh
mednarodnih letališčih Brnik, Portorož in Maribor.
"Da se lahko začnejo pogovarjati o terminih voženj. Smo ena redkih držav, ki smo potniški promet popolnoma zaprli, drugi imajo odprtega z
omejitvami. Zdaj želimo tudi mi odpreti letališča, usklajevanje je odvisno od prevoznikov in lastnikov letališč. Želim si, da bi to bilo čim prej," je
povedal.
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Direktor LPP-ja Horvat: Prezračevanje je mogoče, razkuževanje ne
V skladu z novimi pravili bo lahko avtobus mestnega prometa s kapaciteto 155 potnikov sprejel le 17 potnikov, šest jih bo lahko stalo, 11 sedelo.
Ali je to izvedljivo, je v Prvem dnevniku odgovarjal direktor LPP-ja Peter Horvat. "To je eden od ukrepov, ki jih bo treba natančno preučiti, kot
sem slišal, je to priporočilo. Mislim, da moramo ravnati kot preostala Evropa, Avstrija, Nemčija, Španija, te primere smo tudi poslali na Nacionalni
inštitut za javno zdravje. Avtobusi gotovo ne bodo polno zasedeni, ampak neka primerna zasedenost in obvezna nošnja mask, mislim, bosta
zadostovali."
Kako je z razkuževanjem in prezračevanjem? "Prezračevanje bo potekalo brez težav, reciklažo zraka bomo izklopili, okna bodo odprta.
Razkuževanje pa ni mogoče, sploh na mestnih linijah, kjer avtobusi ne ustavljajo, je neizvedljivo. Avtobusi se morajo razkužiti dnevno, na končnih
postajališčih pa to ni mogoče, lahko mogoče voznik pobriše ograjo, ampak sicer je to ukrep, ki je v praksi neizvedljiv," je dejal in dodal, da "bodo
pod takimi pogoji težko začeli obratovati".
"Stališče je, da če bo to pravilo obveljalo, moramo do nedelje podpisati dogovor, da se ti stroški pokrijejo. Ni mogoče, da avtobus, ki sicer sprejme
150 potnikov, pelje le 17 potnikov. Do 50-odstotna zasedenost avtobusa je po mojem mnenju, tako kot drugje, to. Zaposlenih je dovolj, avtobusov je
dovolj, ampak pri taki zasedenosti bi potrebovali 600, 700 avtobusov," je še dejal.
S ponedeljkom začnejo voziti tudi vlaki

Vozila bo tretjina vlakov
S ponedeljkom začnejo voziti tudi vlaki. Od okoli 550 vlakov Slovenskih železnic jih bo na voljo dobra tretjina, največ v dopoldanskem času.
Slovenske železnice zdaj čaka še zadnje usklajevanje varnostnih ukrepov z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, podrobnosti bodo znane
jutri. Zagotavljajo pa, da noben potnik ne bo ostal brez prevoza. "Organizirali bomo tudi dodatne avtobusne prevoze. Prizadevamo si za to, da
noben potnik ne bo obstal, in vse bomo naredili, da noben potnik ne bo ogrožen na vlaku," je za Prvi dnevnik dejal direktor Dušan Mes.

Telefonska številka za vprašanja, povezana z javnim prometom: 01 478 85 12

Zagon gospodarstva z infrastrukturnimi projekti
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Kar pa zadeva gospodarstvo, je infrastrukturni minister povedal, da se pripravljajo številni infrastrukturni projekti, da bi tako čim prej omogočili
gospodarsko rast. "Trenutno zaradi naravovarstvenih dovoljenj stoji za 600 milijonov evrov gradbenih investicij. Te investicije moramo začeti
nemudoma izvajati, če želimo zagnati multiplikativne učinke gradbeništva za izhod iz krize," je napovedal minister Vrtovec.
Pogovor z direktorjem LPP-ja Petrom Horvatom
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Epidemija močno povečala brezposelnost, a bi
bila ta po mnenju ministra lahko še višja
07.05.2020 ob 6:00

Zmanjšanje gospodarske dejavnosti, ki ga je povzročilo
spopadanje z boleznijo Covid-19, se je v drugi polovici marca, še
zlasti pa v aprilu, močno izrazilo v obsegu brezposelnosti. Število
brezposelnih je medletno poskočilo kar za petino. Minister za delo
Janez Cigler Kralj je ob tem dejal, da bi bila brezposelnost brez
državnih ukrepov lahko še bistveno večja.
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Kot pravijo na Zavod za zaposlovanje se je nadvse hitro povečalo
število tistih, ki so se na novo prijavljali na zavod, med njimi pa so
prevladovali brezposelni, ki so zaposlitev izgubili kot trajno
presežni delavci ali pa jim je prenehala zaposlitev za določen čas.
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Zaradi negotovih razmer se je občutno skrčilo tudi vključevanje
brezposelnih v zaposlitev, v primerjavi z lanskim aprilom za 59,8 %, pri
tem pa se je registrirana brezposelnost do konca aprila povečala
na 88.648 oseb, kar je je 13,9 odstotka več kot marca in 19,9 odstotka
več kot aprila lani.

Od razglasitve epidemije se je število brezposelnih povišalo za
več kot 13.000
Od razglasitve epidemije v sredini marca, ko je bilo pri Zavodu
prijavljenih 75.026 brezposelnih, se je njihovo število zvišalo za
13.622 oseb. V prvih štirih mesecih letošnjega leta je bilo na zavodu v
povprečju prijavljenih 80.957 brezposelnih oseb, kar je 3,1 odstotka
več kot v primerljivem obdobju leta 2019.
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Med novoprijavljenimi je bilo 6209 brezposelnih zaradi izteka
zaposlitev za določen čas, 481 iskalcev prve zaposlitve, 164
brezposelnih zaradi stečajev in 5616 trajno presežnih delavcev.

Med brezposelnimi prevladujejo delavci v gostinstvu,
predelovalni dejavnosti in trgovini
Število trajno presežnih delavcev se je v primerjavi z marcem povečalo
za 130,1 odstotka, glede na lanski april pa za 748,3 odstotka. Med
presežnimi delavci so prevladovali tisti, delovali v gostinstvu, sledili so
tisti iz predelovalnih dejavnosti in trgovine.
V primerjavi z aprilom 2019 se je povečalo tudi število stečajnikov, in
sicer za 60,8 odstotka. Tistih, ki jim je prenehala zaposlitev za določen
čas, je bilo več za 121,7 odstotka, iskalcev prve zaposlitve pa za 12,4
odstotka. Od 3626 brezposelnih, ki jih je aprila zavod odjavil iz
evidence, se jih je zaposlilo oziroma samozaposlilo 2373.
59

Pomurec.com
Država: Slovenija

07.05.2020
Četrtek, 06:04

Kazalo

https://www.pomurec.com/vsebina/57409/Epidemija_mo...

4/6

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

Največ prostih delovnih mest s področja gradbeništva
Delodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev s področja
gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega
varstva, so minuli mesec zavodu sporočili 4336 prostih delovnih mest,
kar je 41,3 odstotka manj kot marca in 60,3 odstotka manj kot aprila
2019.
Največ prostih delovnih mest je bilo za varilce in zidarje, v obeh
primerih čez 200. Čez 150 jih je bilo še za voznike težkih tovornjakov
in vlačilcev, delavce za preprosta delovna mesta v visokih gradnjah in
elektroinštalaterje.
Aprila 2020 se je brezposelnost v primerjavi s predhodnim mesecem
povečala v vseh območnih službah Zavoda, najbolj v OS Kranj (+22,2
%). Sledijo OS Koper (+20,6%),OS Ptuj (+18,7 %), OS Nova
Gorica(+15,8%) in OS Maribor(+15,7%). Manjši porast, kot je bil
dosežen na ravni države, so imele OS Ljubljana (+12,7%), OS Celje
60
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(+12,4 %), OS Velenje (+12,2 %), OS Novo mesto (+9,4 %), OS
Murska Sobota (+9,3 %), OS Trbovlje (+8,9%)in OS Sevnica (+7,7
%).
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Vir: ZRSZ

Cigler Kralj: Brez državnih ukrepov bi bila brezposelnost bistveno
večja
Zmanjšanje gospodarske dejavnosti zaradi spopadanja z novim
koronavirusom se že odraža na slovenskem trgu dela. Bi bila pa
brezposelnost brez državnih ukrepov bistveno večja, je ob aprilskih
podatkih o registriranih brezposelnih za STA ocenil minister za delo
Janez Cigler Kralj. Meni, da bodo določene posledice krize prišle tudi z
zamikom.
Meni, da je gospodarstvo razumelo ukrepe, jih sprejelo in začelo
uporabljati. Doslej je okoli 36.000 podjetij oddalo vloge za več kot
300.000 delavcev na čakanju.
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"Ker bodo potrebe različnih sektorjev raznolike, bomo morali zaobjeti
širok nabor odzivov ter nasloviti tako tiste panoge, ki bodo zelo
motene, kot tiste, kjer se poslovanje morda ne bo veliko spremenilo,"
je dejal in napovedal, da bodo še naprej intenzivno spremljali razmere
v gospodarstvu in na trgu dela.
V pripravi ukrep za subvencioniranje krajšega delovnega časa
V pripravi je tudi ukrep subvencioniranja krajšega delovnega časa. To
pomeni, da bi delavci denimo delali od 20 do 36 ur tedensko, pri čemer
pa bi tako delodajalec kot delavec dobila subvencijo, delavec pa bi
kljub skrajšanemu delovnemu času dobil prejemke, primerljive plači za
polni delovni čas.
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Savinjsko-šaleška naveza

Praznični dnevi vendarle ne tako prazni
»Brezdelneži«

-

-

-

Sejemske težave

-

predaha

V Celju

Praznik v časopisu
Gradbinci brez

stem

je bilo,

drugi z vprašaji, kdaj bo spet bolje. Še že sli-

ko imamo

maj,

selo. Bolj zaskrbljeno.

Tudi res v skrbi za delo.

sprašuje,

ni

Čas,

ko

je

bilo čutiti

kako dolgo bodo

še lahko

ko

Za-

delali.

in

Dvorec Strmol.

in

rokodelskih delavnic,

So

pa

sejme

še

vedno najbolj zaskrbljeni zaradi

ki še vedno

sa,

ni premagan.

vse več ljudi. Drugi so

korona

nesrečnega

viru-

In kljub nekaterim »popuščanjem« še

vedno v mnogočem kroji usodo našega življenja.
raznih restriktivnih ukrepov, ki

Tudi

pri ukinjanju

bi življenje vendarle postopoma

naj

spravilo v stare tirnice, je še toliko neznank, da se

»

izvajalci « težko

znajdejo. Pa naj gre za otroške vrtce in šole, gostišča in druge usludejavnosti do domov za starejše. Ti so vendarle malo bolj odprti

žne

-

v domu v Šmarju pri Jelšah, ki ga je KV najbolj prizadel, pa so

med

prvimi spet

» uvedli «

vsaj na

nekaterih področjih

delati kot pred koronavirusnim obdobjem. V Celju so v ponedeljek
in eno

slabo

Dobra: znova je začela de-

novico.

lovati mestna blagajna, na kateri

brez

je

provizije mogoče plačevati

veliko različnih položnic; ob ustreznih ukrepih seveda! Slaba:

ke

praznujejo

V knežjem mestu pa

isti

tudi nekako koronavirusno na obro-

občinski praznik. Ta

je

bil že 11. aprila, brez osrednje

prireditve in podelitve priznanj najzaslužnejšim občanom ter tradicio-

nalne Galerije na prostem. Zdaj

je

občina izdala Mestni

njem predstavila vse nagrajence (častni

man, znani

katerih so zelo znani,

pa

še ne

težave z

novim

virusom

organi-

dokončno odnesle štiri pomladne

Kot smo

že

pisali, so te sejemske prire-

vendar tudi to

najprej prestavili z marca na maj,

ni

šlo. Prav

Svet ribolova. Festival kave

sejma ApiSlovenija in

Slovenija pa bodo vključili v jesenski Mednarodni obrtni sejem. Prestavljeni so

tudi Sejmi Energetika, Terotech

junija, ampak

in

Lestech. Ti ne bodo

koncem oktobra.

Težave s korona

virusom so očitno najmanj prizadela gradbince.

Celju zaključujejo temeljito obnovo državne ceste

sredi meseca

Celje

-

V

Šmarjeta,

bi odprli novo krožišče Glazija, nadaljujejo tudi

naj

gradnjo severne vezne ceste in tudi mrežo kolesarskih povezav.
Podčetrtku,

kjer gredo h koncu

V
obnovitvena dela hotela Breza, so

občan

je postal

in priznani arhitekt); priznanja bodo prejeli

časopis

ki je znana po gradnji
ji.

Po Podčetrtku

Slatini. Sicer

pa

pa

tudi velikih

bodo zgradili

Slatinčani že

klubske prostore v

športnem

pomembnih projektov po
še

stanovanjski

nekaj časa gradijo tribune in nove

tem času so se lotili »osnove«

V

centru.

in v

Janko Hartna osrednji

trije objekti za tovrstna stanovanja

Vendar
naj

stali

morajo prej prestaviti potok,

odstranili

objekte nekdanjih

Sloveni-

objekt v Rogaški

za gradnjo varovanih stanovanj v Šmarju. Pisali smo že,

dan so morali vozniki spet začeti plačevati parkirnino na vseh javnih
parkiriščih.

pro-

času običajno beležijo naf

tem

začeli graditi tudi nova stanovanja. Gradi jih družba GIC Gradnje,

obiske.

Kljub vsemu temu ponekod poskušajo

dočakali eno dobro

po

na celjskem sejmišču.

tako letos ne bo

opozarjati

v

zirajo.

ki da

začelo

V muzeju

večji obisk, predvsem šolarjev. A letos so seveda tudi šole zaprte. V

ditve

vsi niso primerni, je

grajske površine.

Muzeju na prostem so možni le ogledi starih objektov, ustvarjalnih

poslitev pač ni več nekaj samoumevnega. Na to in na ukrepe vlade,

seveda
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zvenelo preveč ve-

se je naenkrat spremenil v čas,

vse večje pomanjkanje delavcev,
vse več zaposlenih

dni fraj,

tri

zunanje

tudi v Rogatcu, kjer so znova odprli Muzej na

ukrepi veljajo

Tako! Pa smo preživeli še ene praznične dni. Eni z mislimi, da nič
več ne bo, kot

tudi »odprli« njihovo najbolj obiskano

Obiskovalci so seveda morali upoštevati varnostne ukrepe. Taki

Poletje bo!

šano geslo: živel 1.

so v prazničnih dneh

turistično točko, Stari grad. Vendar le

ki

nasproti

da bodo

Doma za starejše.

tam teče. Pozimi pa so že

lastnikov. Sama varovana

stanovanja

bi začeli graditi konec leta.

Pa še to: ali v Celju letos bo poletje ali

ga ne

bo? Če kot poletje

opredeljujemo letni čas, potem poletje v Celju gotovo bo. Pod resnim
vprašajem pa je prireditev Poletje v Celju, knežjem mestu. Ne zaradi

prireditvi, ki jo bodo pripravili, ko bo čas (oziroma KV) to dopuščal.

napovedi slabega vremena, ampak zaradi slabih napovedi o času

Ker letos (še) niso mogli predstaviti mladih

trajanja

avtorjev

del Galerije na

prostem, jih predstavljajo na fotografijah v tem časopisu.

koronavirusnih omejitev!
■

k
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Aprila število brezposelnih poskočilo, minister
poudarja pomen državnih ukrepov
06.05.2020 22:47

Ljubljana, 06. maja (STA) - Aprila je bilo registriranih 88.648 brezposelnih, kar je je
13,9 odstotka več kot marca in 19,9 odstotka več kot aprila lani. Rast je posledica
upočasnjene gospodarske aktivnosti in manjšega vključevanja brezposelnih v
zaposlitve, pravi zavod za zaposlovanje. Resorni minister meni, da so z ukrepi
povečanje omejili, in napoveduje nova orodja.
Ob koncu aprila je bilo na zavodu registriranih 88.648 brezposelnih oseb, kar je 10.793
oseb oziroma 13,9 odstotka več kot marca in 14.683 oseb ali 19,9 odstotka več kot aprila
lani.
Minuli mesec se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 14.419 oseb. Na mesečni
ravni to predstavlja 83,7-odstotni skok, na letni pa 190,6-odstotnega.

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 6209 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas,
481 iskalcev prve zaposlitve, 164 brezposelnih zaradi stečajev in 5616 trajno presežnih
delavcev.
Število trajno presežnih delavcev se je v primerjavi z marcem povečalo za 130,1 odstotka,
glede na lanski april pa za 748,3 odstotka. Med presežnimi delavci so prevladovali tisti, ki
jim je delovno razmerje prenehalo v gostinstvu, sledili so tisti iz predelovalnih dejavnosti in
trgovine.
V primerjavi z aprilom 2019 se je povečalo tudi število stečajnikov, in sicer za 60,8
odstotka, tistih, ki jim je prenehala zaposlitev za določen čas, je bilo več za 121,7 odstotka,
iskalcev prve zaposlitve pa za 12,4 odstotka.
Od 3626 brezposelnih, ki jih je aprila zavod odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oziroma
samozaposlilo 2373, kar je 60,7 odstotka manj kot marca in 59,8 odstotka manj kot aprila
2019.
Aprila je bilo glede na območne službe število registriranih brezposelnih najvišje v Ljubljani
(24.179), najnižje pa v Trbovljah (2563).
Brezposelnost se je tako na mesečni kot na letni ravni povečala v vseh območnih službah,
v obeh primerih pa je število vpisanih v evidenco najbolj poskočilo v območni službi Kranj
(+22,2 oz. +37,3 odstotka). Najmanj se je medtem v mesečni primerjavi zvišalo v območni
službi Sevnica (+7,7 odstotka), v letni primerjavi pa v območni službi Trbovlje (+11,4
odstotka).
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Na mesečni ravni so po višini rasti Kranju sledile območne službe Koper (+20,6 odstotka),
Ptuj (+18,7 odstotka), Nova Gorica (+15,8 odstotka) in Maribor (+15,7 odstotka), na letni
ravni pa Ptuj (+33,5 odstotka), Koper (32 odstotkov), Velenje (+25,3 odstotka) in Maribor
(+22,5 odstotka).
Delodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev s področja gradbeništva, predelovalnih
dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so minuli mesec zavodu sporočili 4336
prostih delovnih mest, kar je 41,3 odstotka manj kot marca in 60,3 odstotka manj kot aprila
2019.
Največ prostih delovnih mest je bilo za varilce in podobno ter zidarje in podobno, in sicer v
obeh primerih čez 200. Čez 150 jih je bilo še za voznike težkih tovornjakov in vlačilcev,
delavce za preprosta delovna mesta v visokih gradnjah in elektroinštalaterje.

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

V prvih štirih mesecih letošnjega leta je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 80.957
brezposelnih oseb, kar je 3,1 odstotka več kot v primerljivem obdobju leta 2019. V tem času
se je na novo prijavilo 38.727 brezposelnih oziroma 46,1 odstotka več kot lani v tem času,
največ zato, ker so izgubili zaposlitev za določen čas (19.321). Iz evidence se je medtem
odjavilo 25.371 brezposelnih oseb, od teh 18.939 zaradi zaposlitve, kar je 22,2 odstotka
manj kot v primerljivem obdobju leta 2019.
Dejstvo je, da se zmanjšanje gospodarske dejavnosti zaradi spopadanja z novim
koronavirusom že odraža na slovenskem trgu dela, bi bila pa brezposelnost brez državnih
ukrepov bistveno večja, je za STA ocenil minister za delo Janez Cigler Kralj. "Predvsem
zaradi vseh sprejetih ukrepov trg dela ni prizadet v takšni meri, kot bi bil, če država ne bi
posredovala," je dejal.
Meni, da je gospodarstvo sprejelo ukrepe; doslej je okoli 36.000 podjetij oddalo vloge za
več kot 300.000 delavcev na čakanju. "Zajeli smo širok krog delodajalcev, za katere
predvidevamo, da bodo imeli težave predvsem ta dva meseca in pol, če se bodo zadeve
začele umirjati, kar se trenutno že nakazuje. Mislim, da smo za zdaj obvarovali trg dela,
pričakujemo pa, da bodo določene posledice prišle tudi z zamikom," je ocenil.
Povedal je, da so v pripravi že ukrepi in navodila za čas po epidemiji. "Ker bodo potrebe
različnih sektorjev raznolike, bomo morali zaobjeti širok nabor odzivov ter nasloviti tako tiste
panoge, ki bodo zelo motene, kot tiste, kjer se poslovanje morda ne bo veliko spremenilo,"
je dejal.
V pripravi je ukrep subvencioniranja krajšega delovnega časa. To pomeni, da bi delavci
denimo delali od 20 do 36 ur tedensko, pri čemer pa bi tako delodajalec kot delavec dobila
subvencijo, delavec pa bi kljub skrajšanemu delovnemu času dobil prejemke, primerljive
plači za polni delovni čas.
"Ta ukrep bomo ponudili na takšen način, da bo privlačen in stimulativen tako za
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zaposlenega kot za delodajalca, hkrati pa bomo vgradili takšne varovalke, da bodo
preprečevale zlorabe. Tega se ljudje najbolj bojijo in sindikati upravičeno izpostavljajo, da bi
lahko nekdo koristil subvencije čakanja, delavci pa bi delali," je dodal minister.
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Diplomanti višješolskega in visokošolskega izobraževanja, Slovenija, 2019

V letu 2019 terciarno izobraževanje v Sloveniji zaključilo 16.100 študentov, najmanj v zadnjih desetih letih
V letu 2019 je diplomiralo 16.100 študentov terciarnega izobraževanja, kar je 3,5 % manj kot v letu 2018 in najmanj v zadnjih desetih letih.
7.5.2020 | končni podatki

DELI OBJAVO:

Maja Sever
Povpraševanje po podatkih

Najmanj diplomantov v zadnjih desetih letih
V letu 2019 je terciarno izobraževanje v Sloveniji uspešno zaključilo 16.100 diplomantov, kar je 3,5 % manj kot v letu 2018 in najmanj v zadnjih desetih letih. Višje
strokovno izobraževanje je v letu 2019 zaključilo 2.094 diplomantov, kar je 5,1 % več kot v letu 2018, visokošolsko izobraževanje pa 14.006 diplomantov, kar je 4,6 % manj
kot v letu 2018. Na dodiplomskem visokošolskem študiju je v letu 2019 diplomiralo 8.410 študentov, na podiplomskem pa 5.596 študentov. Med njimi je bilo 477 novih
doktorjev znanosti, kar je 3,5 % več kot v letu 2018.
Več kot 40 % diplomantov mlajših od 25 let
V letu 2019 je bilo 6.722 ali 41,8 % diplomantov terciarnega izobraževanja ob diplomiranju mlajših od 25 let, kar je 2,2 odstotne točke več kot v letu 2018. Ta delež v
zadnjih desetih letih z izjemo v letih 2014 in 2016 narašča in je v letu 2019 tako prvič presegel 40 %. Sicer so med diplomanti terciarnega izobraževanja, mlajšimi od 25 let,
v letu 2019 prevladovali diplomanti visokošolskega izobraževanja (86,1 %) in rednega študija (93,0 %), diplomantke (59,8 %) ter diplomanti s slovenskim državljanstvom
(95,4 %). Ob tem velja poudariti, da delež višješolskih diplomantov, diplomantov izrednega študija, diplomantov moškega spola in diplomantov s tujim državljanstvom v
zadnjih petih letih vendarle narašča.
Prednjačijo diplomanti poslovnih in upravnih ved, prava
Podobno kot v letu 2018 je bilo tudi med diplomanti terciarnega izobraževanja v letu 2019 največ diplomantov s področij poslovne in upravne vede, pravo (2.966 ali 18,4 %)
in pa tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (2.842,5 ali 17,7 %), najmanj pa diplomantov s področij kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (504 ali 3,1 %)
in pa informacijske in komunikacijske tehnologije (673,5 ali 4,2 %). Glede na leto 2018 je število diplomantov v letu 2019 najbolj naraslo v študijskih programih
informacijske in komunikacijske tehnologije (za 15,0 %) in pa transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve (za 9,9 %). Najbolj izrazit padec števila diplomantov
v letu 2019 glede na leto 2018 pa sta zabeležili področji poslovne in upravne vede, pravo (za 13,2 %) in pa umetnost in humanistika (za 6,4 %).

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

Več kot 5 % tujih diplomantov
V letu 2019 je terciarno izobraževanje v Sloveniji uspešno zaključilo 869 diplomantov s tujim državljanstvom, kar je 6,2 % več kot v 2018 in največ po letu 2016. Njihovo
število se je v zadnjih desetih letih že več kot potrojilo (z 257 v letu 2009 na 869 v letu 2019). Njihov delež med vsemi diplomanti terciarnega izobraževanja v letu 2019 je
znašal 5,4 % in je prvič presegel 5 % ter bil najvišji v zadnjih desetih letih. V letu 2019 je 36 tujih diplomantov zaključilo višje strokovno izobraževanje, 833 pa visokošolsko
izobraževanje. Med tujimi diplomanti v letu 2019 je bilo 59 novih doktorjev znanosti, kar je osmina vseh novih doktorjev znanosti v Sloveniji v letu 2019.
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Število diplomantov terciarnega izobraževanja po vrsti izobraževanja, Slovenija, 2018 in 2019
2018
Skupaj
Višje strokovno izobraževanje

2019

16.680

16.100

1.992

2.094

14.688

14.006

visokošolsko strokovno izobraževanje (1. bolonjska stopnja)

3.931

3.665

visokošolsko univerzitetno izobraževanje (1. bolonjska stopnja)

4.871

4.745

magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja)

5.425

5.119

461

477

Visokošolsko izobraževanje

doktorsko izobraževanje (3. bolonjska stopnja)
Vir: SURS
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Število diplomantov terciarnega izobraževanja po vrsti izobraževanja in spolu, Slovenija, 2019
Skupaj
Skupaj

Moški

Ženske

16.100

6.439

2.094

1.215

879

14.006

5.224

8.782

visokošolsko strokovno izobraževanje (1. bolonjska stopnja)

3.665

1.548

2.117

visokošolsko univerzitetno izobraževanje (1. bolonjska stopnja)

4.745

1.726

3.019

Višje strokovno izobraževanje
Visokošolsko izobraževanje

magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja) – enovito magistrsko
magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja) – po končani 1. bolonjski stopnji
doktorsko izobraževanje (3. bolonjska stopnja)

9.661

679

207

472

4.440

1.525

2.915

477

218

259

Vir: SURS

Število diplomantov terciarnega izobraževanja po vrsti izobraževanja in državljanstvu, Slovenija, 2019
Skupaj
Skupaj

Slovensko
državljanstvo

Tuje
državljanstvo

16.100

15.231

2.094

2.058

36

14.006

13.173

833

visokošolsko strokovno izobraževanje (1. bolonjska stopnja)

3.665

3.530

135

visokošolsko univerzitetno izobraževanje (1. bolonjska stopnja)

4.745

4.536

209

679

658

21

4.440

4.031

409

477

418

59

Višje strokovno izobraževanje
Visokošolsko izobraževanje

magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja) – enovito magistrsko
magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja) – po končani 1. bolonjski stopnji
doktorsko izobraževanje (3. bolonjska stopnja)

869

Vir: SURS

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

METODOLOŠKO OPOZORILO
Podrobni podatki o diplomantih višješolskega in visokošolskega izobraževanja za leto 2019 bodo v podatkovni bazi SiStat na voljo 25.5.2020.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.
SiStat
Metodološka pojasnila
Poročila o kakovosti
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Nemčija: Industrijska proizvodnja marca 9,2 odstotka nižja
07.05.2020

Nemška industrijska proizvodnja je marca v primerjavi s
februarjem padla za 9,2 odstotka, kažejo podatki
tamkajšnjega statističnega urada. Mesečni padec je po
navedbah statistikov največji, odkar od leta 1991 objavljajo
statistiko industrijske proizvodnje.
Med najbolj prizadetimi sektorji je avtomobilski, ki v Nemčiji zaposluje
okoli 100.000. Ta je marca utrpel 31,1-odstotni padec industrijske
proizvodnje. Vodilni v avtomobilskih podjetjih zato vlado pozivajo k
izdatni pomoči.
Med sektorji je nemški statistični urad Destatis izpostavil tudi 12odstotni padec pri tiskanih medijih, za 11 odstotkov pa se je skrčila
proizvodnja v farmaciji in tekstilu.

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

Proizvodnja energije je bila marca 6,4 odstotka nižja kot februarja.
Svetla točka pa je gradbeništvo, ki se je marca na mesečni ravni
okrepilo za skoraj dva odstotka.
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Vpis študentov v višješolsko in visokošolsko izobraževanje, Slovenija, študijsko leto 2019/2020

Prvič po desetih letih študentov spet več kot v prejšnjem študijskem letu
V študijskem letu 2019/20 je bilo v terciarno izobraževanje v Sloveniji vpisanih 76.728 študentov, kar je več kot v prejšnjem študijskem letu. Skoraj 6.000 študentov je prišlo
na študij iz tujine, večina iz držav bivše Jugoslavije.
7.5.2020 | končni podatki

DELI OBJAVO:

Andreja Kozmelj
Povpraševanje po podatkih

Prvič po desetih letih spet več študentov kot v prejšnjem študijskem letu
V študijskem letu 2019/20 je bilo v terciarno izobraževanje vpisanih 76.728 študentov, 1 % več kot v prejšnjem študijskem letu. Zadnjih devet let je število študentov
vztrajno padalo, v povprečju za več kot 4.320 na študijsko leto. Lani je bilo študentov 75.991, kar je skoraj 39.000 manj kot pred desetimi leti. V letošnjem študijskem letu
pa je bilo študentov spet več kot prejšnje leto. Število študentov je najopazneje zraslo med doktorskimi študenti (za 7 %) in študenti visokošolskega strokovnega
izobraževanja (za 3,2 %).

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

V višje strokovno izobraževanje se je v študijskem letu 2019/20 vpisalo 10.662 študentov, ki so predstavljali 14 % vseh študentov.
V visokošolske študijske programe je bilo vpisanih 66.066 študentov. Skoraj dve tretjini (63,5 %) visokošolskih študentov je bilo vpisanih v programe 1. stopnje (19.696 v
strokovne in 22.237 v univerzitetne programe). V magistrske študijske programe je bilo vpisanih 31,5 % visokošolskih študentov (4.368 v enovite magistrske programe in
16.459 v magistrske programe po končani 1. stopnji). Doktorski študenti pa so predstavljali 5 % vseh visokošolskih študentov.
15.000 študentov prvič na visokošolskem študiju
Kljub hitremu upadu števila študentov v zadnjem desetletju pa število novincev (tj. prvič vpisanih v prvi letnik) v visokošolskem izobraževanju v istem obdobju ni bistveno
upadlo. Od študijskega leta 2011/12 se je gibalo med 14.000 in 15.000. V študijskem letu 2019/20 se je v prvi letnik izobraževanja za pridobitev prve visokošolske diplome
prvič vpisalo 14.988 študentov, kar je približno 2,4 % več kot v prejšnjem študijskem letu (14.618).
Za visokošolski strokovni študij se je v letošnjem študijskem letu odločilo 6.673 novincev. Večina (79 %) od teh jih je pred tem pridobilo srednjo strokovno izobrazbo.
Univerzitetni ali enovit magistrski študij pa je izbralo 8.315 novih študentov, večina (84 %) s predhodno doseženo srednjo splošno izobrazbo.
Večina novincev (62 %) je bilo starih 19 let. Desetina novincev je bilo starejših od 22 let, 370 med njimi je imelo 30 let ali več.
Izobraževalne znanosti in zdravstvo še vedno »ženski« področji, IKT ter tehnika pa »moški«
V študijskem letu 2019/20 je bilo največ študentov vpisanih v študijske programe s področja tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (18,6 %), področja poslovne in
upravne vede, pravo (18,5 %) ter področja zdravstvo in socialna varnost (13,5 %). Najmanj študentov študira na področju kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in
veterinarstvo(2,9 %) ter področju informacijske in komunikacijske tehnologije (5,6 %).
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Med vsemi študenti je več žensk (57,3 %). Te številčno prevladujejo na večini področij izobraževanja. Še posebej »ženski« področji sta področje izobraževalne znanosti in
izobraževanje učiteljev, kjer je žensk med študenti skoraj 88 %, in področje zdravstvo in socialna varnost, kjer je študentk 77 %. Moški pa so v večini na dveh
področjih:informacijske in komunikacijske tehnologije (83 %) in pa tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (74 %).
Povprečni študent star skoraj 24 let
Študenti terciarnega izobraževanja so bili v študijskem letu 2019/20 v povprečju stari 23,9 leta. Najmlajši so bili študenti visokošolskega univerzitetnega študija, v povprečju
so bili stari 21 let. Študenti visokošolskega strokovnega študija so bili v povprečju 2 leti starejši (23,3 leta), študenti višjega strokovnega izobraževanja pa skoraj 5 let (24,9
leta). Študenti na magistrskem študiju so bili v povprečju stari 26,5 leta, doktorski študenti pa 33,1 leta.
Razlika v starostni strukturi je bila velika tudi med rednimi in izrednimi študenti. Povprečna starost vseh rednih študentov je bila 22,3 leta, izrednih pa 7 let več (29,3 leta).
Več mobilnih študentov kot v prejšnjem letu

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

Med vsemi študenti terciarnega izobraževanja v študijskem letu 2019/20 je bilo 5.974 ali 7,8 % mobilnih študentov, tj. študentov s stalnim prebivališčem v tujini, in to iz več
kot 100 različnih držav. Podobno kot v prejšnjih študijskih letih jih je bilo več kot polovica iz držav bivše Jugoslavije (3.506), nekaj več kot četrtina iz držav EU (1.667),
preostali pa iz drugih držav (801). V primerjavi s predhodnim študijskim letom se je število mobilnih študentov povečalo za 17,8 %, njihov delež med vsemi študenti
terciarnega izobraževanja pa za 1,2 odstotne točke.
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Študenti terciarnega izobraževanja po vrsti izobraževanja, spolu in načinu študija, Slovenija, študijsko leto 2019/20
Skupaj

Moški

Ženske

Redni
študij

Izredni
študij

Skupaj

76.728

32.752

43.976

58.867

Višje strokovno izobraževanje

10.662

6.556

4.106

5.540

5.122

Visokošolsko izobraževanje

66.066

26.196

39.870

53.327

12.739

visokošolsko strokovno izobraževanje (1. bolonjska stopnja)

19.696

8.462

11.234

12.567

7.129

visokošolsko univerzitetno izobraževanje (1. bolonjska stopnja)

22.237

8.718

13.519

21.414

823

4.368

1.266

3.102

4.349

19

16.459

6.234

10.225

14.351

2.108

3.306

1.516

1.790

646

2.660

magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja) - enovito magistrsko
magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja) - po končani 1. bolonjski stopnji
doktorsko izobraževanje (3. bolonjska stopnja)

17.861

Vir: SURS

METODOLOŠKO OPOZORILO
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Podrobni podatki o študentih višješolskega in visokošolskega izobraževanja za študijsko leto 2019/20 bodo v podatkovni bazi SiStat na voljo 25.5.2020.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.
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Nemška industrijska proizvodnja marca 9,2 odstotka
nižja
07.05.2020 09:28

Frankfurt, 07. maja (STA) - Nemška industrijska proizvodnja je marca v primerjavi s
februarjem padla za 9,2 odstotka, kažejo podatki tamkajšnjega statističnega urada.
Mesečni padec je po navedbah statistikov največji, odkar od leta 1991 objavljajo
statistiko industrijske proizvodnje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Med najbolj prizadetimi sektorji je avtomobilski, ki v Nemčiji zaposluje okoli 100.000. Ta je
marca utrpel 31,1-odstotni padec industrijske proizvodnje. Vodilni v avtomobilskih podjetjih
zato vlado pozivajo k izdatni pomoči.
Med sektorji je nemški statistični urad Destatis izpostavil tudi 12-odstotni padec pri tiskanih
medijih, za 11 odstotkov pa se je skrčila proizvodnja v farmaciji in tekstilu.
Proizvodnja energije je bila marca 6,4 odstotka nižja kot februarja.

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

Svetla točka pa je gradbeništvo, ki se je marca na mesečni ravni okrepilo za skoraj dva
odstotka, še izpostavlja AFP.
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Plastika: bodimo »krožno« skrbni!
Pretresljivi so podatki, da v oceanih na svetovni ravni vsako leto konča od 10 do 13
milijonov ton plastike (koliko jih šele na kopnem?). Po ocenah plastika obsega več kot
80 odstotkov odpadkov v morju, ki lahko prepotujejo zelo dolge razdalje.
mk
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7. maj 2020 08:30
7. maj 2020 8:30
Predviden čas branja: 5 min

Fotografije 1/2

(Foto: iStock)

Morje jih lahko naplavi na kopno, lahko tvorijo območja gosto posejanih morskih odpadkov, ki jih
zadržujejo oceanski tokovi in pri tem razpadajo v mikroplastiko, ki konča tudi v prehranski verigi.
Zato nastaja precejšnja gospodarska in okoljska škoda. Ocenjujejo, da škoda samo za morsko
okolje na svetovni ravni znaša najmanj osem milijard evrov na leto.
Svarila o okoljski ogroženosti in pozivi k skrbnejšemu ravnanju so več kot na mestu, a pojdimo
po vrsti. Plastika je vsesplošno razširjena snov, ki je pomemben del našega gospodarstva in
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vsakdanjega življenja. Opravlja različne naloge, ki pripomorejo k odpravi številnih izzivov, s
katerimi se spopada sodobno življenje. Lahki in inovativni materiali denimo v avtomobilih in letalih
prispevajo k manjši porabi goriva in manjšim emisijam CO2. Z visokozmogljivimi izolirnimi
materiali lahko privarčujemo pri računih za energijo. Plastika v embalaži pripomore k
zagotavljanju varnosti hrane in zmanjšanju živilskih odpadkov. Biokompatibilni plastični materiali
lahko rešujejo človeška življenja z omogočanjem inovacij v zdravstvu. Vendar se prepogosto
dogaja, da trenutna proizvodnja, uporaba in odlaganje plastike ne izkoriščajo gospodarskih in
okoljskih koristi, ki jih prinaša krožni pristop ravnanja z njo.

Preveč samo enkratne uporabe
Samo v Evropi vsako leto nastane okoli 26 milijonov ton plastičnih odpadkov. Od tega se manj
kot 30 odstotkov zbira za reciklažo. Povpraševanje po reciklirani plastiki znaša v Evropi le okoli 6
odstotkov povpraševanja po plastiki. To težavo še zaostruje vse večja potrošnja plastike za
enkratno uporabo – to je plastična embalaža ali drugi potrošniški proizvodi, ki se jih zavrže po
samo eni kratki uporabi. Te se redko reciklira in zato je zelo verjetno, da bodo odvrženi v okolje.
Gre za majhno embalažo, kot so vrečke, lončki za enkratno uporabo, pokrovčki, slamice in
plastični jedilni pribor, za katere se plastiko pogosto uporablja zaradi njene lahkosti, nizkih
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stroškov in praktičnosti.

Nova strategija ravnanja s plastiko
Vizija za krožno gospodarstvo na področju plastike zato zahteva ukrepanje vseh akterjev v
vrednostni verigi plastike, od proizvajalcev in oblikovalcev plastičnih proizvodov prek blagovnih
znamk in trgovcev na drobno do izvajalcev recikliranja. In seveda ustrezno regulativo na
nacionalnih (državnih) ravneh. V Evropi obstajajo primeri uspešnega poslovnega partnerstva
med proizvajalci in izvajalci recikliranja plastike, na primer v gradbeništvu in avtomobilski
industriji (izolacijski materiali, cevi, vrtno pohištvo, armaturne plošče …). Medtem vse večja
uporaba plastike za široko paleto proizvodov s kratkim življenjskim ciklom povzroča velike
količine plastičnih odpadkov. Plastični proizvodi za enkratno uporabo so velik vir uhajanja plastike
v okolje, saj jih je težko reciklirati, pogosto se jih uporablja zunaj doma in zavrže »spotoma«.
Zato v EU že velja prepoved uporabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, za katere so že
na voljo primerni, varni in cenovno dostopni nadomestni proizvodi iz drugih materialov. Sem
sodijo vatirane palčke, jedilni pribor, krožniki, slamice, mešalne palčke za pijače in palčke za
balone. Na seznamu so tudi proizvodi iz oksorazgradljive plastike in posode za hitro prehrano iz
polistirena. Za izdelke, pri katerih nadomestni proizvodi iz drugih materialov niso enostavno
dosegljivi, je predvidena vrsta drugih ukrepov. Namera EU je še, da se začne do leta 2029 zbirati
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90 odstotkov plastenk za pijače (na primer prek shem za vračilo kavcije) in da plastenke za
pijačo do leta 2025 vsebujejo 25 odstotkov recikliranih materialov, do leta 2030 pa 30 odstotkov.

Lahke vrečke
Svojevrsten problem potrošniške družbe so lahke plastične vrečke. Na trg so bile najprej dane
zaradi praktičnosti, trpežnosti in nizkih stroškov izdelave. Rezultat: brez slabe vesti jo lahko takoj
vržemo stran. In tako so postale velike sovražnice okolja, krive za onesnaževanje tudi morja …
Toda ali so res krive vrečke?
Za primerjavo: alternativa naj bi jim bile papirnate vrečke. Toda te se hitreje strgajo, proces
izdelave in recikliranja je z vidika porabe energije in vode bolj potraten, več je izpustov. Podobno
velja za vrečke iz blaga. Tudi za te je treba najprej pridobiti surovine, ki jih je prav tako treba
obdelati (tudi s kemikalijami). A tudi te rabijo svoj čas za razgradnjo, ko jih zavržemo. Vendar
roko na srce, ta čas je veliko krajši od razgradnje katere koli vrste plastike, ki se lahko razgrajuje
od 450 do 1000 let!

Kako ravnati
Postanimo del krožnega gospodarstva! Odpravimo se po nakupih z namenskimi nakupovalnimi
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torbami za večkratno uporabo. Trgovske družbe so že stopile naproti in ponujajo različne
nakupovalne pripomočke (večje ali manjše, tudi zložljive torbe, škatle, cekarje, še vedno tudi
lažje razgradljive plastične vrečke iz novih materialov …). Zdaj smo na vrsti tudi potrošniki. Poleg
uporabe ustreznih nakupovalnih torb skrbno ločujmo odpadno embalažo. Nenazadnje pa mora
svoje opraviti tudi država s svojo regulativo, da bodo tudi podjetja, ki služijo z zbiranjem
odpadkov, svoje delo ustrezno opravila. Zdajšnje kopičenje odpadkov na deponijah, kjer vse
prerado »iz neznanega vzroka« zagori, nas opozarja, da se postopek recikliranja z ločevanjem
odpadkov šele začne!
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Število brezposelnih aprila
poskočilo, minister poudaril pomen
državnih ukrepov
Objavil: Uredništvo
Dne: 07.05.2020 09:41

Aprila je bilo registriranih 88.648 brezposelnih, kar je je 13,9 odstotka več kot marca in 19,9
odstotka več kot aprila lani. Rast je posledica upočasnjene gospodarske aktivnosti in manjšega
vključevanja brezposelnih v zaposlitve, pravi zavod za zaposlovanje. Resorni minister meni, da
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so z ukrepi povečanje omejili, in napoveduje nova orodja.
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Ob koncu aprila je bilo na zavodu registriranih 88.648 brezposelnih oseb, kar je 10.793 oseb
oziroma 13,9 odstotka več kot marca in 14.683 oseb ali 19,9 odstotka več kot aprila lani.
Minuli mesec se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 14.419 oseb. Na mesečni ravni to
predstavlja 83,7-odstotni skok, na letni pa 190,6-odstotnega.
Med novoprijavljenimi je bilo 6209 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 481
iskalcev prve zaposlitve, 164 brezposelnih zaradi stečajev in 5616 trajno presežnih delavcev.
Število trajno presežnih delavcev se je v primerjavi z marcem povečalo za 130,1 odstotka, glede
na lanski april pa za 748,3 odstotka. Med presežnimi delavci so prevladovali tisti, ki jim je
delovno razmerje prenehalo v gostinstvu, sledili so tisti iz predelovalnih dejavnosti in trgovine.
V primerjavi z aprilom 2019 se je povečalo tudi število stečajnikov, in sicer za 60,8 odstotka,
tistih, ki jim je prenehala zaposlitev za določen čas, je bilo več za 121,7 odstotka, iskalcev prve
zaposlitve pa za 12,4 odstotka.
Od 3626 brezposelnih, ki jih je aprila zavod odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oziroma
samozaposlilo 2373, kar je 60,7 odstotka manj kot marca in 59,8 odstotka manj kot aprila 2019.
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Aprila je bilo glede na območne službe število registriranih brezposelnih najvišje v Ljubljani
(24.179), najnižje pa v Trbovljah (2563).
Brezposelnost se je tako na mesečni kot na letni ravni povečala v vseh območnih službah, v
obeh primerih pa je število vpisanih v evidenco najbolj poskočilo v območni službi Kranj (+22,2
oz. +37,3 odstotka). Najmanj se je medtem v mesečni primerjavi zvišalo v območni službi
Sevnica (+7,7 odstotka), v letni primerjavi pa v območni službi Trbovlje (+11,4 odstotka).
Na mesečni ravni so po višini rasti Kranju sledile območne službe Koper (+20,6 odstotka), Ptuj
(+18,7 odstotka), Nova Gorica (+15,8 odstotka) in Maribor (+15,7 odstotka), na letni ravni pa Ptuj
(+33,5 odstotka), Koper (32 odstotkov), Velenje (+25,3 odstotka) in Maribor (+22,5 odstotka).
Delodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev s področja gradbeništva, predelovalnih
dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so minuli mesec zavodu sporočili 4336 prostih
delovnih mest, kar je 41,3 odstotka manj kot marca in 60,3 odstotka manj kot aprila 2019.
Največ prostih delovnih mest je bilo za varilce in podobno ter zidarje in podobno, in sicer v obeh
primerih čez 200. Čez 150 jih je bilo še za voznike težkih tovornjakov in vlačilcev, delavce za
preprosta delovna mesta v visokih gradnjah in elektroinštalaterje.
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V prvih štirih mesecih letošnjega leta je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 80.957
brezposelnih oseb, kar je 3,1 odstotka več kot v primerljivem obdobju leta 2019. V tem času se je
na novo prijavilo 38.727 brezposelnih oziroma 46,1 odstotka več kot lani v tem času, največ zato,
ker so izgubili zaposlitev za določen čas (19.321). Iz evidence se je medtem odjavilo 25.371
brezposelnih oseb, od teh 18.939 zaradi zaposlitve, kar je 22,2 odstotka manj kot v primerljivem
obdobju leta 2019.
Dejstvo je, da se zmanjšanje gospodarske dejavnosti zaradi spopadanja z novim koronavirusom
že odraža na slovenskem trgu dela, bi bila pa brezposelnost brez državnih ukrepov bistveno
večja, je za STA ocenil minister za delo Janez Cigler Kralj. “Predvsem zaradi vseh sprejetih
ukrepov trg dela ni prizadet v takšni meri, kot bi bil, če država ne bi posredovala,” je dejal.
Meni, da je gospodarstvo sprejelo ukrepe; doslej je okoli 36.000 podjetij oddalo vloge za več kot
300.000 delavcev na čakanju. “Zajeli smo širok krog delodajalcev, za katere predvidevamo, da
bodo imeli težave predvsem ta dva meseca in pol, če se bodo zadeve začele umirjati, kar se
trenutno že nakazuje. Mislim, da smo za zdaj obvarovali trg dela, pričakujemo pa, da bodo
določene posledice prišle tudi z zamikom,” je ocenil.
Povedal je, da so v pripravi že ukrepi in navodila za čas po epidemiji. “Ker bodo potrebe različnih
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

sektorjev raznolike, bomo morali zaobjeti širok nabor odzivov ter nasloviti tako tiste panoge, ki
bodo zelo motene, kot tiste, kjer se poslovanje morda ne bo veliko spremenilo,” je dejal.
V pripravi je ukrep subvencioniranja krajšega delovnega časa. To pomeni, da bi delavci denimo
delali od 20 do 36 ur tedensko, pri čemer pa bi tako delodajalec kot delavec dobila subvencijo,
delavec pa bi kljub skrajšanemu delovnemu času dobil prejemke, primerljive plači za polni
delovni čas.
“Ta ukrep bomo ponudili na takšen način, da bo privlačen in stimulativen tako za zaposlenega kot
za delodajalca, hkrati pa bomo vgradili takšne varovalke, da bodo preprečevale zlorabe. Tega se
ljudje najbolj bojijo in sindikati upravičeno izpostavljajo, da bi lahko nekdo koristil subvencije
čakanja, delavci pa bi delali,” je dodal minister.
Vir: STA
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Četrtek, 7. maj 2020 - 11:31

Zanimivost/Slovenija
Največ diplomantov poslovnih in upravnih ved, prava
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Ljubljana, 7. maj 2020 (MOREL)- Podobno kot v letu 2018 je bilo tudi med diplomanti terciarnega izobraževanja v letu 2019 največ
diplomantov s področij poslovne in upravne vede, pravo (2.966 ali 18,4 %) in pa tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
(2.842,5 ali 17,7 %), najmanj pa diplomantov s področij kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (504 ali 3,1 %) in pa
informacijske in komunikacijske tehnologije (673,5 ali 4,2 %). Glede na leto 2018 je število diplomantov v letu 2019 najbolj naraslo v
študijskih programih informacijske in komunikacijske tehnologije (za 15,0 %) in pa transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne
storitve (za 9,9 %). Najbolj izrazit padec števila diplomantov v letu 2019 glede na leto 2018 pa sta zabeležili področji poslovne in
upravne vede, pravo (za 13,2 %) in pa umetnost in humanistika (za 6,4 %). To so sporočili iz SURS. (konec)
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Zanimivost/Slovenija
Izobraževalne znanosti in zdravstvo še vedno »ženski« področji, IKT ter tehnika pa »moški«
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Ljubljana, 7. maj 2020 (MOREL)- V študijskem letu 2019/20 je bilo največ študentov vpisanih v študijske programe s področja
tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (18,6 %), področja poslovne in upravne vede, pravo (18,5 %) ter področja zdravstvo
in socialna varnost (13,5 %). Najmanj študentov študira na področju kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (2,9 %) ter
področju informacijske in komunikacijske tehnologije (5,6 %). Med vsemi študenti je več žensk (57,3 %). Te številčno prevladujejo
na večini področij izobraževanja. Še posebej »ženski« področji sta področje izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, kjer je
žensk med študenti skoraj 88 %, in področje zdravstvo in socialna varnost, kjer je študentk 77 %. Moški pa so v večini na dveh
področjih: informacijske in komunikacijske tehnologije (83 %) in pa tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (74 %). To so
sporočii iz SURS. (konec)
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Število brezposelnih aprila poskočilo, minister
poudaril pomen državnih ukrepov
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Aprila je bilo registriranih 88.648 brezposelnih, kar je je 13,9 odstotka več kot marca in
19,9 odstotka več kot aprila lani. Rast je posledica upočasnjene gospodarske aktivnosti in
manjšega vključevanja brezposelnih v zaposlitve, pravi zavod za zaposlovanje. Resorni
minister meni, da so z ukrepi povečanje omejili, in napoveduje nova orodja.
Ob koncu aprila je bilo na zavodu registriranih 88.648 brezposelnih oseb, kar je 10.793
oseb oziroma 13,9 odstotka več kot marca in 14.683 oseb ali 19,9 odstotka več kot aprila
lani.
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Minuli mesec se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 14.419 oseb. Na mesečni
ravni to predstavlja 83,7-odstotni skok, na letni pa 190,6-odstotnega.
Med novoprijavljenimi je bilo 6209 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas,
481 iskalcev prve zaposlitve, 164 brezposelnih zaradi stečajev in 5616 trajno presežnih
delavcev.
Število trajno presežnih delavcev se je v primerjavi z marcem povečalo za 130,1
odstotka, glede na lanski april pa za 748,3 odstotka. Med presežnimi delavci so
prevladovali tisti, ki jim je delovno razmerje prenehalo v gostinstvu, sledili so tisti iz
predelovalnih dejavnosti in trgovine.
V primerjavi z aprilom 2019 se je povečalo tudi število stečajnikov, in sicer za 60,8
odstotka, tistih, ki jim je prenehala zaposlitev za določen čas, je bilo več za 121,7
odstotka, iskalcev prve zaposlitve pa za 12,4 odstotka.
Od 3626 brezposelnih, ki jih je aprila zavod odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oziroma
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samozaposlilo 2373, kar je 60,7 odstotka manj kot marca in 59,8 odstotka manj kot
aprila 2019.
Aprila je bilo glede na območne službe število registriranih brezposelnih najvišje v
Ljubljani (24.179), najnižje pa v Trbovljah (2563).
Brezposelnost se je tako na mesečni kot na letni ravni povečala v vseh območnih službah,
v obeh primerih pa je število vpisanih v evidenco najbolj poskočilo v območni službi Kranj
(+22,2 oz. +37,3 odstotka). Najmanj se je medtem v mesečni primerjavi zvišalo v
območni službi Sevnica (+7,7 odstotka), v letni primerjavi pa v območni službi Trbovlje
(+11,4 odstotka).
Na mesečni ravni so po višini rasti Kranju sledile območne službe Koper (+20,6 odstotka),
Ptuj (+18,7 odstotka), Nova Gorica (+15,8 odstotka) in Maribor (+15,7 odstotka), na
letni ravni pa Ptuj (+33,5 odstotka), Koper (32 odstotkov), Velenje (+25,3 odstotka) in
Maribor (+22,5 odstotka).
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Delodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev s področja gradbeništva,
predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so minuli mesec zavodu
sporočili 4336 prostih delovnih mest, kar je 41,3 odstotka manj kot marca in 60,3
odstotka manj kot aprila 2019.
Največ prostih delovnih mest je bilo za varilce in podobno ter zidarje in podobno, in sicer
v obeh primerih čez 200. Čez 150 jih je bilo še za voznike težkih tovornjakov in vlačilcev,
delavce za preprosta delovna mesta v visokih gradnjah in elektroinštalaterje.
V prvih štirih mesecih letošnjega leta je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 80.957
brezposelnih oseb, kar je 3,1 odstotka več kot v primerljivem obdobju leta 2019. V tem
času se je na novo prijavilo 38.727 brezposelnih oziroma 46,1 odstotka več kot lani v tem
času, največ zato, ker so izgubili zaposlitev za določen čas (19.321). Iz evidence se je
medtem odjavilo 25.371 brezposelnih oseb, od teh 18.939 zaradi zaposlitve, kar je 22,2
odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2019.
Dejstvo je, da se zmanjšanje gospodarske dejavnosti zaradi spopadanja z novim
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koronavirusom že odraža na slovenskem trgu dela, bi bila pa brezposelnost brez državnih
ukrepov bistveno večja, je za STA ocenil minister za delo Janez Cigler Kralj. “Predvsem
zaradi vseh sprejetih ukrepov trg dela ni prizadet v takšni meri, kot bi bil, če država ne bi
posredovala,” je dejal.
Meni, da je gospodarstvo sprejelo ukrepe; doslej je okoli 36.000 podjetij oddalo vloge za
več kot 300.000 delavcev na čakanju. “Zajeli smo širok krog delodajalcev, za katere
predvidevamo, da bodo imeli težave predvsem ta dva meseca in pol, če se bodo zadeve
začele umirjati, kar se trenutno že nakazuje. Mislim, da smo za zdaj obvarovali trg dela,
pričakujemo pa, da bodo določene posledice prišle tudi z zamikom,” je ocenil.
Povedal je, da so v pripravi že ukrepi in navodila za čas po epidemiji. “Ker bodo potrebe
različnih sektorjev raznolike, bomo morali zaobjeti širok nabor odzivov ter nasloviti tako
tiste panoge, ki bodo zelo motene, kot tiste, kjer se poslovanje morda ne bo veliko
spremenilo,” je dejal.
V pripravi je ukrep subvencioniranja krajšega delovnega časa. To pomeni, da bi delavci
denimo delali od 20 do 36 ur tedensko, pri čemer pa bi tako delodajalec kot delavec
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dobila subvencijo, delavec pa bi kljub skrajšanemu delovnemu času dobil prejemke,
primerljive plači za polni delovni čas.
“Ta ukrep bomo ponudili na takšen način, da bo privlačen in stimulativen tako za
zaposlenega kot za delodajalca, hkrati pa bomo vgradili takšne varovalke, da bodo
preprečevale zlorabe. Tega se ljudje najbolj bojijo in sindikati upravičeno izpostavljajo, da
bi lahko nekdo koristil subvencije čakanja, delavci pa bi delali,” je dodal minister.
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Zaradi okoljevarstvenih dovoljenj stoji 600 milijonov evrov
zurnal24.si
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Na področju gradbeništva se morajo stvari začeti odvijati nemudoma, če želimo imeti
multiplikativne učinke.
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