Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 9. 5. 2020
Število objav: 15
Internet: 10
Tisk: 5
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: 13
Inženirski dan: 0

Naslov

Socialni damping tujih gradbincev v Sloveniji

Zaporedna št.
1

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 5. 2020

Stran v zbirki:
7

Avtor

Jože Renar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...pravočasnim rednim vzdrževanjem lahko izognili. Tudi gradnja stanovanj v stanovanjskih skladih je med krizo
zastala. V zadnji krizi se je 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

Aprila 11.000 ljudi več na zavodu za zaposlovanje

Zaporedna št.
2

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 8. 5. 2020

Stran v zbirki:
11

Avtor

Tanja Fajnik Milakovič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Fajnik Milakovič 08.05.2020, 06.30 Največ jih je ostalo brez dela v gostinstvu in turizmu, predelovalni industriji in
trgovini. Še vedno iskani delavci v gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu, pa tudi za dela v kmetijstvu. Število
prijav brezposelnih na zavod se je povečalo že marca, posebno pa aprila. Na zavodu...

Naslov

Sporno zemljišče bi občina Muta sedaj odkupila

Zaporedna št.
3

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 8. 5. 2020

Stran v zbirki:
15

Avtor

Urška Polanc

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...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,...

Naslov

(SPREMLJAMO) Prvi stanovalci ljutomerskega doma danes na prostem, okuženih še 17

Zaporedna št.
4

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 8. 5. 2020

Stran v zbirki:
25

Avtor

STA , A. L.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...ljudi več na zavodu za zaposlovanje Največ jih je ostalo brez dela v gostinstvu in turizmu, predelovalni industriji in
trgovini. Še vedno iskani delavci v gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu, pa tudi za dela v kmetijstvu. Več ->
TUKAJ. 7.00 Kolesarski protest proti vladi: Lahko opozicija ugrabi ljudsko nezadovoljstvo?...

Naslov

DNEVNA: Zavod za zaposlovanje moral okrepiti ekipe, zelo velik priliv brezposelnih in
prejetih vlog

Zaporedna št.
5

Medij

Maribor24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 8. 5. 2020

Stran v zbirki:
28

Avtor

Golob Tea Tošić

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...zasledili, da so začeli delodajalci ponovno zaposlovati. Dejala nam je, da se je v tem tednu povečalo število prijav
potreb po delavcih predvsem na področju gradbeništva, kovinarstva, strojništva. Opažajo pa tudi nekatere prijave
potreb po frizerjih in natakarjih. Gostinci povprašujejo o možnostih zaposlovanja za krajši...
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Naslov

Na Goriškem skokovit porast brezposelnih zaradi korona virusa

Zaporedna št.
6

Medij

Maribor24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 8. 5. 2020

Stran v zbirki:
29

Avtor

Uredništvo

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...smo aprila zabeležili zgolj 10% nižjo realizacijo od pričakovane. Verjamemo, da se bo povpraševanje po našem
cementu na domačem trgu še povečalo, saj je gradbeništvo zaradi multiplikativnih učinkov izjemnega pomena za
ponovni zagon gospodarstva«. Salonit Anhovo je sicer med tistimi redkimi goriškimi podjetji, ki bodo...

Naslov

Bo Občina Muta solastnike zemljišča s parkirišči razlastila in izplačala?

Zaporedna št.
7

Medij

Vecerkoroska.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 5. 2020

Stran v zbirki:
33

Avtor

Urška Polanc

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...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,...

Naslov

Spet živahno na gradbiščih

Zaporedna št.
8

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Gorenjska; 8. 5. 2020

Stran v zbirki:
34

Avtor

Jasna Paladin

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Ureditev pločnika v Zasipu

Zaporedna št.
9

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 5. 2020

Stran v zbirki:
35

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Kopitarjev center v treh letih

Zaporedna št.
10

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Finance; 8. 5. 2020

Stran v zbirki:
36

Avtor

Aleš Senožetnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Stran: 6

Površina: 192 cm2

Ureditev pločnika v Zasipu Občina Bled je lansko jesen na območju Blejske ceste v Zasipu začela obnovo komunalne
infrastrukture ter ureditev pločnika in ceste. Gradbena dela je na podlagi javnega razpisa prevzelo podjetje Gorenjska
gradbena družba iz Kranja. Ker je bil ta odsek ceste v dolžini

Naslov

Tisk

Površina: 234 cm2

Spet živahno na gradbiščih V občini Kamnik so v zadnjem mesecu dni znova zagnali nekaj gradbenih projektov. Jasna
Paladin Kamnik - V Šmarci je v polnem teku semaforizacija križišča pri nekdanji trgovini Tuš, s katero bodo omilili
dosedanje zastoje ob priključevanju na državno cesto. »Z novo

Naslov

Tisk

Stran: 7

Stran: 7

Površina: 223 cm2

Kopitarjev center v treh letih Potrebna gradbena dovoljenja za Kopitarjev center na vodiški občinski upravi pričakujejo
še letos. Aleš Senožetnik Vodice - Na vodiški občinski upravi so februarja na upravno enoto podali vlogi za izdajo
gradbenega dovoljenja za Kopitarjev center in parkirišče ter
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Naslov

Razpis za gradnjo Industrijske ceste

Zaporedna št.
11

Medij

Gorenjski glas - Jeseniške novice, Slovenija

Rubrika, Datum

priloga Jeseniške novice; 8. 5. 2020

Stran v zbirki:
37

Avtor

Urša Peternel

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Ljudje tedna

Zaporedna št.
12

Medij

Rogaške novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 5. 2020

Stran v zbirki:
38

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Površina: 77 cm2

...z javnim razpisom pa v tem trenutku sledijo zastavljeni časovnici. "Izvedba gradnje pa bo seveda bolj odvisna od
ukrepov države in njihovega vpliva na gradbeništvo," so še dodali....

Naslov

Tisk

Stran: 8

Stran: 4

Površina: 269 cm2

p H 4 Kaja Humski, Dado Bevc. Primož rnui Osek in Simon Čakš so na pobudo Katje Pjjapjp Žolgar zaigrali
stanovalcem Pegazovega @Edi Cvetko iz Rogaške Slatine je več kot 50 let aktivni član PGD Rogaška Slatina, za
gasilstvo je navdušil celo družino. Družine Bele iz Zibike že več desetletij I skrbi

Naslov

Največ brez dela ostali v gostinstvu, turizmu, trgovini ... Aprila 11.000 ljudi več na zavodu
za zap

Zaporedna št.
13

Medij

Preberi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 5. 2020

Stran v zbirki:
39

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Največ jih je ostalo brez dela v gostinstvu in turizmu, predelovalni industriji in trgovini. Še vedno iskani delavci v
gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu, pa tudi za dela v kmetijstvu. ...

Naslov

Največ brez dela ostali v gostinstvu, turizmu, trgovini... Aprila 11.000 ljudi več na zavodu za
zap

Zaporedna št.
14

Medij

Preberi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 5. 2020

Stran v zbirki:
40

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Največ jih je ostalo brez dela v gostinstvu in turizmu, predelovalni industriji in trgovini. Še vedno iskani delavci v
gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu, pa tudi za dela v kmetijstvu. ...

Naslov

Največ brez dela ostali v gostinstvu, turizmu, trgovini... Aprila 11.000 ljudi več na zavodu za
zaposlovanje

Zaporedna št.
15

Medij

Seniorji.info, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 5. 2020

Stran v zbirki:
43

Avtor

Tanja Fajnik Milakovič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Največ jih je ostalo brez dela v gostinstvu in turizmu, predelovalni industriji in trgovini. Še vedno iskani delavci v
gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu, pa tudi za dela v kmetijstvu. Število prijav brezposelnih na zavod se je
povečalo že marca, posebno pa aprila. Na zavodu...

4

Delo.si
Država: Slovenija

08.05.2020
Petek, 06:03

Kazalo

https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/socialni...

1/3

GRADBENIŠTVO | SOCIALNI DAMPING | KRIZA

Socialni damping tujih gradbincev v Sloveniji
Če se nam bo v javnem naročanju ključnih infrastrukturnih
projektov ponovila zgodba, ki smo jo videli v primeru predora
Karavanke, se od hitrega pokriznega okrevanja slovenskega
gospodarstva lahko le poslovimo.
Objavljeno
08. maj 2020 06.00

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

Posodobljeno
08. maj 2020 06.00

Odpri galerijo
Državni infrastrukturni projekti skupaj z vzdrževanjem infrastrukture so se skoraj ustavili. FOTO: Leon Vidic/Delo

5

Delo.si
Država: Slovenija

08.05.2020
Petek, 06:03

Kazalo

https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/socialni...

2/3

Jože Renar
V novo gospodarsko krizo očitno vstopamo z velikimi koraki in prej ali slej se bomo ukvarjali z vprašanjem, kako bomo iz nje izstopali.
Slovenija si je pri izhodu iz prejšnje gospodarske krize nabrala velik gospodarski zaostanek, ki nam ga ni uspelo nadomestiti še nekaj naslednjih let. Po velikem gospodarskem padcu leta
2009 se nam ni uspelo pobrati še nekaj let po tem, ko je okrevala že večina članic Evropske unije. Tuji trgi so se za slovensko izvozno gospodarstvo po krizi odpirali počasi, domačega
povpraševanja pa nismo bili sposobni zagnati v zadostni meri. In to kljub intenzivnemu zadolževanju države, ki pa ni šlo v korist razvoju in investicijam, 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 infrastrukturni projekti skupaj z
vzdrževanjem infrastrukture so se skoraj ustavili. In 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 bili uresničeni v le manjšem delu.
Zaradi skoraj ustavljenega vzdrževanja so pospešeno propadale ceste. Na najprometnejših državnih cestah smo morali celo zapirati mostove ali posamezne pasove na njih, da ti ne bi bili
preobremenjeni ali se celo porušili zaradi nevarno oslabljenih nosilnih konstrukcij, ki desetletja niso bile ustrezno vzdrževane. Šele v zadnjih letih nam je ob povečanih stroških uspelo
zaostanek vsaj delno nadomestiti. A še vedno je prevelik del vozišč v tako slabem stanju, da s tem nastaja nepotrebna gospodarska škoda, ki bi se ji s pravočasnim rednim vzdrževanjem
lahko izognili. Tudi gradnja stanovanj v stanovanjskih skladih je med krizo zastala.

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

V zadnji krizi se je obseg del v gradbeništvu zelo zmanjševal in leta 2016 dosegel minimum s komaj 39-odstotnim obsegom glede na leto 2008. Temu je nato sledila visoka, skoraj
panična rast v letih 2017 in 2018, saj se je na trgu pojavila velika luknja v ponudbi nepremičnin in cene novih stanovanj so se zelo zvišale. Hkrati pa je tudi država začela loviti velike
zaostanke v infrastrukturi, ki so nastali v času krize.

Pošteno pa bi tudi bilo, da odločevalci tudi dijakom in študentom na naših gradbenih šolah in fakultetah sporočijo, kje naj si poiščejo službe, če bodo želeli delati in si pridobivati
reference v naših največjih infrastrukturnih projektih. FOTO: Leon Vidic/Delo
Vse navedeno kaže nezadovoljivo vlogo države tudi pri razumnem načrtovanju javnih gradenj, tako infrastrukturnih kot stavbnih, ki jih je treba načrtovati več let vnaprej. Ali bodo naši
dolgo načrtovani projekti, ki bi jih po običajni ekonomski logiki morali uporabiti za reševanje prejšnje krize, lahko pomagali reševati sedanjo krizo, ki se šele dobro začenja?
Prav gotovo v prid pritrdilnemu odgovoru govorita dejstvi, da nam je v »izgubljenem desetletju« končno uspelo pripraviti velik del dokumentacije in da so finančne konstrukcije
večinoma pripravljene.
Je pa v nadaljevanju vse odvisno od sistema javnih naročil, ki nam ga je še posebno v gradbenih projektih uspelo pripeljati tako daleč, da zdaj ni nikomur več jasno, kakšne cilje bomo z
njimi izpolnjevali in po kakšnih merilih ter koliko časa bomo izbirali najugodnejše ponudnike za gradnjo, ki jih bomo plačevali slovenski davkoplačevalci.
V zadnjem letu so se zadeve že obrnile v smer, ki za slovensko gospodarstvo ne obeta nič dobrega. V Sloveniji smo ob velikih, predvsem deklarativnih ambicijah, da se približamo
razvitim državam EU, v resnici sprejemali odločitve, ki nas vodijo v smer manj razvitih najrevnejših držav EU ali celo držav zunaj EU.
Začeli smo slediti vzorom držav nekdanje Jugoslavije in na naš trg javnih naročil gradbenih storitev intenzivno privabljati ponudnike iz tretjih držav, z neutemeljenim in neresničnim
izgovorom, da to od nas zahtevajo direktive EU. To nikakor ni res. EU si seveda prizadeva za odprt enotni trg javnih naročil, a izključno za podjetja članic EU in pri tem tudi za podjetja
iz držav podpisnic sporazuma o vladnem naročanju v Svetovni trgovinski organizaciji, ki imajo svoje trge javnih naročil transparentno odprte tudi za podjetja EU. Vendar EU nikakor ne
enostransko odpira svojega trga ponudnikom iz tretjih držav, katerih ponudnikov ni moč preverjati ali niso prejemniki nedovoljenih državnih pomoči, ki jim zagotavljajo nedovoljeno
konkurenčno prednost pred domačimi ponudniki na trgu EU.
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Delo.si
Država: Slovenija

08.05.2020
Petek, 06:03

Kazalo

https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/socialni...

3/3

Evropska komisija je za ta namen 24. 7. 2019 izdala smernice o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU. Evropski svet je podprl pristop komisije in Unijo
poziva k ukrepanju, ker 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 socialnega dampinga, kjer naša država rada pogleda stran, saj se zaveda, da ga slovenske delovne
inšpekcije niso sposobne odkrivati, za to niso niti primerno ekipirane niti usposobljene ter nimajo potrebnih pooblastil.

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

V zadnji krizi se je obseg del v gradbeništvu zelo zmanjševal in leta 2016 dosegel minimum s komaj 39-odstotnim obsegom glede na leto 2008. FOTO: Roman Šipić/Delo
Tako smo slovenski trg javnih naročil gradenj ob nemajhni populistični medijski podpori začeli velikodušno prepuščati nelojalni konkurenci iz 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 medijem je velik del slovenske javnosti uspelo prepričati, da bomo tako najceneje zgradili nove ceste, železnice, stanovanja in podobno, pri tem pa da nam bo ostalo
še veliko denarja za slovensko zdravstvo in pokojnine. To je ena največjih laži, ki je bila tako v medijih kot tudi v strokovnih krogih že večkrat argumentirano zavrnjena, a se še vedno
vrača kot uporabno orodje za uveljavljanje interesov, ki niso v prid Sloveniji in njenim državljanom.
Če se nam bo v javnem naročanju ključnih infrastrukturnih projektov ponovila zgodba, ki smo jo videli v primeru predora Karavanke, se od hitrega pokriznega okrevanja slovenskega
gospodarstva lahko le poslovimo in pripravimo na nov val zaostajanja slovenskega BDP za povprečno razvitimi državami EU z vsemi posledicami, ki sodijo zraven. Seveda bi bilo ob
tem tudi prav, da politika, ki bo podpirala take odločitve, javno in strokovno argumentirano predstavi tudi njihove dolgoročne posledice našim državljankam in državljanom.
Pošteno pa bi tudi bilo, da odločevalci tudi dijakom in študentom na naših gradbenih šolah in fakultetah sporočijo, kje naj si poiščejo službe, če bodo želeli delati in si pridobivati
reference v naših največjih infrastrukturnih projektih.
***
Mag. Jože Renar, direktor zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala na GZS
Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.
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08.05.2020

Vecer.com

Petek, 06:30

Država: Slovenija

Kazalo

1/4

https://www.vecer.com/aprila-11-000-ljudi-vec-na-z...

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

Aprila 11.000 ljudi več na
zavodu za zaposlovanje

Med poklici, ki jih iščejo delodajalci, so tudi zidarji. SAŠO BIZJAK

Tanja Fajnik Milakovič
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Vecer.com
Država: Slovenija

08.05.2020
Petek, 06:30

Kazalo

https://www.vecer.com/aprila-11-000-ljudi-vec-na-z...

2/4

08.05.2020, 06.30

Največ jih je ostalo brez dela v gostinstvu in turizmu, predelovalni
industriji in trgovini. Še vedno iskani delavci v gradbeništvu,
zdravstvu in socialnem varstvu, pa tudi za dela v kmetijstvu.
Število prijav brezposelnih na zavod se je povečalo že marca, posebno pa aprila. Na
zavodu za zaposlovanje je bilo konec aprila registriranih 88.648 brezposelnih, kar je je
13,9 odstotka več kot marca in 19,9 odstotka več kot aprila lani. Rast števila
brezposelnih je bila največja na območjih Kranja, Maribora in Kopra.

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 odstotkov, glede na lanski april pa za 748 odstotkov. Med presežnimi
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delavci so prevladovali tisti, ki jim je delovno razmerje prenehalo v gostinstvu, sledili
so tisti iz predelovalnih dejavnosti in trgovine.
"Zagotovo bi bila brezposelnost brez ukrepov, ki smo jih pripravili na ministrstvu,
bistveno večja. Predvsem zaradi vseh sprejetih ukrepov trg dela ni prizadet v takšni
meri, kot bi bil, če država ne bi posredovala," ocenjuje minister za delo Janez Cigler
Kralj. 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.
"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," meni.
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Zato bodo na ministrstvu še naprej intenzivno spremljali razmere v gospodarstvu in na
trgu dela. Pripravljajo že nov nabor ukrepov za čas po epidemiji. Med njimi tako kot v
sosednji Avstriji 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 bi navkljub skrajšanemu delovnemu času dobil
plačo, ki bi bila primerljiva njegovi plači za polni delovni čas.
OGLAŠEVANJE
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Ministrstvo pripravlja tudi ukrep subvencioniranja krajšega
delovnega časa
"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," pojasnjuje minister.
Spremembe na trgu dela pa že občutijo tudi na centrih za socialno delo, kjer opažajo, da
imajo več vlog ljudi, ki prej niso uveljavljale denarne socialne pomoči. V večini gre za
vlagatelje s statusom s.p., zaposlene v gostinstvu in turizmu ter tiste na čakanju.
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V največji enoti CSD Maribor, ki pokriva približno 75.000 prebivalcev, so že v marcu
zaznali dvanajst odstotkov več vlog za denarno socialno pomoč zaradi gmotne stiske, v
kateri so se ljudje znašli zaradi posledic epidemije. V aprilu so dobili približno tretjino
več vlog tako za denarno socialno pomoč kot tudi za izredno denarno pomoč, je
povedala direktorica Marjana Bravc.
Navkljub skokovitemu porastu števila tistih, ki so ostali brez služb, pa je spodbudno, da
delodajalci delavce še iščejo. Delodajalci, med katerimi jih je največ iz gradbeništva,
predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so minuli mesec zavodu za
zaposlovanje sporočili 4336 prostih delovnih mest, kar je sicer 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
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elektroinštalaterje. Veliko je tudi povpraševanje po sezonskih delavcih v kmetijstvu.
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Sporno zemljišče bi občina
Muta sedaj odkupila

Tabla inšpektorata je sicer na tleh, a še vedno v kraju. URŠKA POLANC

Urška Polanc
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Solastnike zemljišča, na katerem so zgradili parkirišča, za katera
občina ni dobila pravnomočnega gradbenega dovoljenja in bi jih
morala do maja odstraniti, bi sedaj občina razlastila in izplačala.
Od decembra lani na Muti ob novih parkiriščih in cesti, ki so jo zgradili ob nadaljevanju
urejanja trškega jedra Zgornje Mute, stoji tabla Inšpektorata Republike Slovenije za
okolje in prostor. Kot je ugotovila inšpektorica, so parkirišča zgradili brez
pravnomočnega gradbenega dovoljenja, zato bi jih morala Občina Muta kot investitorka
do 1. maja 2020 na lastne stroške odstraniti, na zemljišču pa vzpostaviti prejšnje stanje.
Da to ne pride v poštev, na odločbo so se pritožili, je že kmalu po postavitvi table
povedal župan Mute Mirko Vošner, na postopek je sedaj vplival še koronavirus.

"Inšpektorat RS za okolje in prostor je svoje upravno poslovanje uskladil z zakonom o
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začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za
obvladovanje širjenja nalezljive bolezni covid-19. Tako roki, razen v nujnih zadevah, ne
tečejo," so na vprašanje, kako je z roki in določili v odločbi, pojasnili na ministrstvu za
okolje in prostor. Kot je navedeno v odločbi, pa tudi pritožba zoper to odločbo ne zadrži
njene izvršitve. Da pa na Muti medtem niso stali križem rok, je povedal župan Mute.

Župan umaknil sporni objavi na facebooku
Spomnimo, Vošner je letos že večkrat izpostavil, da so zunanji projektanti ta projekt
uvrstili v posebno kategorijo investicij: investicijsko-vzdrževalna 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
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nato želela gradbeno dovoljenje pridobiti z zamikom, in sicer s pridobitvijo 23 služnosti
solastnikov, a zapletlo se je, ko se dva solastnika z novonastalo ureditvijo na zasebnem
zemljišču nista strinjala. Župan je zatem primer izpostavil na svojem facebook profilu,
kar se je solastnici zemljišča, ki služnostne pogodbe še danes ni podpisala in naj je tudi
ne bi, zdelo posebej sporno. "Na mojo pobudo je prišlo do mediacijskega sestanka med
prizadeto stranjo in občino, na mizo smo dali izhodišča, ki naj bi jih preučili. Med
prvimi je bila zahteva, da s facebooka umaknem sporni objavi, kar sem še isti dan storil.
To sem naredil kot gesto dobre volje, da potem nadaljujemo z dialogom, a sta me
izigrala, do 7. maja od njiju nismo dobili nobenega odgovora," je povedal Vošner.

Namesto dogovora odkup
"Ne vem, zakaj sploh govorimo o soglasju in služnosti. Naj odkupijo zemljišče od vseh
solastnikov, kakor je pravilen postopek v naši državi. Javne ceste in parkirišč ne more
zgraditi na zasebnem zemljišču, nato pa to reševati s služnostjo. Solastnik ima na svoji
nepremičnini pač neke pravice. Na strani občine je, da stvari uredi, da sprožijo
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postopke, do kakšnega dogovora - zadeve sicer rešujemo preko odvetnikov - nismo
prišli. Normalno je, da je objavo s facebooka umaknil, ljudi se ne sme tako blatiti, nato
pa se opravičevati vsem drugim, a ne osebi, ki ji je bila narejena največja škoda. Za
legalizacijo javne ceste in parkirišč služnostno razmerje ne stoji, to niti ni omejeno v
odločbi inšpektorata, gre za zavajanje. Upravna enota jih je že prej napotila k temu, da
morajo pridobiti gradbeno dovoljenje," je povedal partner solastnice, ki je tudi lastnica
poslovnih prostorov. "Pričakoval sem, da bomo to izpeljali z ustrezno pravico služnosti
s strani stranke, za kar očitno ni volje. Nam pa ne bo preostalo drugega, kot da se s
strankami dogovorimo in sprožimo upravnopravni postopek odmere parcele, na kateri
so zdaj uvozna cesta in nova parkirišča za stanovalce, in preko sodnega cenilca in
pooblaščenih služb, preko sodišča, izpeljemo postopke razlastitve in vsem lastnikom
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odmerimo pravično denarno odškodnino. Se mi pa zdi škoda energije in truda, ker
gradimo v dobrobit občank in občanov, očitno bomo prvič v (moji) zgodovini morali v
postopek razlastitve, kar obžalujem," je povedal župan.

Očitno bomo prvič morali v postopek razlastitve, obžaluje in
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napoveduje župan
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(SPREMLJAMO)
Prvi stanovalci
ljutomerskega doma
danes na prostem,
okuženih še 17

A.L., STA

08.05.2020, 10.13
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Ob epidemiji novega koronavirusa so
vsakodnevno aktivirani pripadniki civilne zaščite
in drugih organizacij ter številni prostovoljci. V
četrtek je bilo na vseh ravneh angažiranih 2935
pripadnikov sil za zaščito in reševanje.
10.20

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

V času epidemije potniki z ljubljanskim
Kavalirjem do lekarn, trgovin in tržnice
Tudi med epidemijo koronavirusa, ko javni potniški promet ni
deloval, je v Ljubljani vozil Kavalir. Ta predvsem starejšim in
gibalno oviranim pomaga pri mobilnosti po središču mesta.
Potniki se za vožnjo odločajo le, če je ta nujna. Večinoma pa se
zapeljejo do lekarn, trgovin in tržnice, so za STA pojasnili na
Ljubljanskem potniškem prometu (LPP).
10.10
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Fontana v Žalcu ponovno vabi ljubitelje piva
Po dobrega pol leta od jesenskega zaprtja se v soboto ob 14. uri
ponovno odpira Fontana piv Zeleno zlato v Žalcu. Obisk bo
zaradi okoliščin ob epidemiji novega koronavirusa potekal
nekoliko drugače in z omejitvami, bo pa v Žalcu ljubitelje piva
pričakalo kar nekaj novosti. Na fontani se bo letos predstavilo 20
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pivovarjev s 27 slovenskimi pivi.
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ANDREJ PETELINŠEK

10.00

Prvi stanovalci ljutomerskega doma danes na
prostem, okuženih še 17
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V domu starejših občanov (DSO) Ljutomer se število okuženih z
novim koronavirusom vztrajno zmanjšuje. Od 17 brisov,
odvzetih v četrtek, nobeden ni bil pozitiven, dva stanovalca sta
ozdravela. Okuženih je tako še 17 stanovalcev. Obiskov v domu
še ne bo, bodo pa danes nekateri varovanci po mesecu in pol
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lahko odšli iz sob.

Fotografija je simbolična. ANDREJ PETELINŠEK
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Kot so sporočili iz DSO, se razmere počasi umirjajo,
epidemiološka slika v domu je boljša, zato bodo od danes po
navodilih, s katerimi soglaša tudi epidemiološka služba, zdrave
ali ozdravljene stanovalce v manjši skupini popeljali na skupne
balkone in domski vrt, zelenico ali teraso.
9.00

Danes drugo nakazilo mesečnega temeljnega
dohodka samozaposlenim
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Finančna uprava RS (Furs) bo danes že drugič od uveljavitve
ukrepov za pomoč zaradi epidemije novega koronavirusa
izplačala mesečni temeljni dohodek samozaposlenim,
družbenikom, kmetom in verskim uslužbencem. Prejeli ga bodo
tisti, ki so ustrezno izjavo vložili najpozneje do 30. aprila.
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije novega
koronavirusa in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo, ki je v veljavi od 11. aprila, kot pomoč
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samozaposlenim predvideva oprostitev plačila socialnih
prispevkov in izplačilo mesečnega temeljnega dohodka. Enaka
pomoč je predvidena tudi za kmete, družbenike in verske
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uslužbence.

22

Vecer.com
Država: Slovenija

08.05.2020
Petek, 10:13

Kazalo

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

https://www.vecer.com/spremljamo-prvi-stanovalci-l...

8 / 10

Maribor - Nova KBM - banka - gotovina - banke - denar - komitenti - aparat za
s_tetje denarja - varc_evanje - polog - pologi - depozit - hranilnik - bankovci evri - evro - banc_nis_tvo - gospodarstvo - gospodarjenje z denarjem - kapital
- naloz_be - naloz_ba - prihodnost - bogastvo - delo s strankami - stranke -

23

Vecer.com
Država: Slovenija

08.05.2020
Petek, 10:13

Kazalo

https://www.vecer.com/spremljamo-prvi-stanovalci-l...

9 / 10

svetovanje - Desk: _Arhiv - Finance - Gospodarstvo - Avtor: Andrej
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8.30

Vladno poročilo o zaščitni opremi se seli na
parlamentarne klopi
Z vladnim poročilom o nabavah zaščitne opreme, potrebne v
epidemiji novega koronavirusa, se bo danes seznanil
parlamentarni odbor za gospodarstvo. Vladno poročilo je kritično
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do prejšnje vlade Marjana Šarca in pohvalno do aktualne
vlade Janeza Janše. V opoziciji so zato do njega ostri.
7.30

Največ brez dela ostali v gostinstvu, turizmu,
trgovini ... Aprila 11.000 ljudi več na zavodu
za zaposlovanje
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Največ jih je ostalo brez dela v gostinstvu in turizmu,
predelovalni industriji in trgovini. Še vedno iskani delavci v
gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu, pa tudi za dela v
kmetijstvu. Več -> TUKAJ.
7.00

Kolesarski protest proti vladi: Lahko
opozicija ugrabi ljudsko nezadovoljstvo?
Eno od zanimivejših političnih vprašanj ob današnjem protestu
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proti vladi je, ali bo programsko in organizacijsko nekoordinirana
opozicija poskusila speljati samoniklo nezadovoljstvo na svoj
strankarski mlin. Več -> TUKAJ.
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DNEVNA: Zavod za zaposlovanje moral okrepiti ekipe, zelo velik priliv
brezposelnih in prejetih vlog
TEA TOŠIĆ GOLOB • 2 uri

NAZADNJE POSODOBLJENO: 9 ur
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V preteklih dveh mesecih beležijo ogromen priliv brezposelnih. Največ prijav beležijo s področja
gostinstva, ki je ena izmed panog, ki bo potrebovala več časa za okrevanje. Gostinci povprašujejo o
možnostih zaposlovanja za krajši delovni čas.

V mesecu aprilu se je v evidenco brezposelnih na nivoju Območne službe Maribor na novo prijavilo 2.252 oseb, od
tega na Uradu za delo Maribor 1.539 oseb. V marcu 2020 je 3.168 oz. 29,1 odstotkov brezposelnih oseb prejelo
denarno nadomestilo. Povprečna višina bruto izplačanega denarnega nadomestila je znašala 724,67 evrov.

Največ prijav s področja gostinstva
Svetovalka generalnega direktorja Mirjana Zgaga nam je povedala, da je bilo med novo prijavljenimi, tako v marcu
kot aprilu, največ prijav s področja gostinstva, kjer so zabeležili 721 prijav. Sledi trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih vozil z 463 prijavami, predelovalna dejavnost – 496 prijav ter druge raznovrstne poslovne dejavnosti. »Tako
smo v marcu in aprilu beležili največ prijav natakarjev, prodajalcev, čistilcev, kuhinjskih pomočnikov, delavcev za
preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, kuharji in celo varilcev.«
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Konec meseca aprila je bilo v evidenci brezposelnih oseb prijavljenih 12.607 oseb, kar je za 2.317 oseb
oz. 22,5% več kot aprila 2019 in za 1.711 oseb oz. 15,7 % več kot marca 2020. Ob koncu aprila 2020 je bil
povprečni čas brezposelnosti oseb 20,6 meseca

V zadnjih 15 letih niso beležili tako velikega priliva
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V zadnjih dveh letih so v mesecu marcu in aprilu beležili okvirno med 710 in 780 prijav. Zgaga je poudarila, da v
zadnjih 15 letih v mesecu aprilu niso beležili tako velikega priliva novo prijavljenih oseb, kot letos.Tako veliko število
prijavljenih je bilo v januarskih mesecih leta 2013, 2014, 2015 in 2016 – v teh letih se je prijava gibala med 2.370 in
2.430 osebami.

V zadnjih 15 letih v mesecu aprilu niso beležili tako velikega priliva novo prijavljenih oseb, kot
letos.

Več kot 3.000 oseb na borzo po izteku pogodbe za določen čas
V letošnjem letu se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 5.967 oseb. Med novoprijavljenimi je bilo 293 iskalcev
prve zaposlitve, 65 oseb, ki so delo izgubile zaradi stečaja podjetja, 1.783 oseb, ki so bile opredeljene kot trajno
presežni delavci in 3.087 oseb, ki se jim je izteklo delovno razmerje za določen čas.

Ponovno povečanje števila prijav po delavcih
Glede na to, da so se ukrepi pričeli sproščati, nas je zanimalo, ali so že zasledili, da so začeli delodajalci ponovno
zaposlovati. Dejala nam je, da se je v tem tednu povečalo število prijav potreb po delavcih predvsem na področju
gradbeništva, kovinarstva, strojništva. Opažajo pa tudi nekatere prijave potreb po frizerjih in natakarjih.

Gostinci povprašujejo o možnostih zaposlovanja za krajši delovni čas od polnega, saj zaradi upada
prometa zaposlenih trenutno ne potrebujejo za 8 urni delovni čas.

Več povpraševanja za krajšni delovni čas
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Na tem mestu je povedala tudi, da gostinci povprašujejo o možnostih zaposlovanja za krajši delovni čas od polnega,
saj zaradi upada prometa zaposlenih trenutno ne potrebujejo za 8 urni delovni čas. »Potrebno je počakati na dodatne
ukrepe na tem področju s strani vlade oz. MDDSZ,« dodaja.

Gostinstvo in turizem bosta potrebovala več časa za popolno okrevanje
»Težko je napovedati, kako se bo zaposlovanje ponovno povečalo in na katerih področjih najhitreje. Veliko je odvisno
tudi od nas potrošnikov, kako hitro se bodo stvari ponovno vrnile v »prejšnje tire«, čeprav bomo, po napovedih,
najverjetneje morali previdnostne ukrepe sprejeti kot del vsakdanjika. Ocenjujemo, da bo področje gostinstva in
turizma potrebovalo nekaj več časa za popolno okrevanje, saj z omejitvenimi okrepi ne moremo pričakovati enakega
obsega dela in s tem prometa in zaposlitev,« nam pove Zgaga.

»Veliko je odvisno tudi od nas potrošnikov, kako hitro se bodo stvari ponovno vrnile v »prejšnje tire«,
čeprav bomo, po napovedih, najverjetneje morali previdnostne ukrepe sprejeti kot del vsakdanjika.«

Delodajalci podali vloge za več kot 320.000 zaposlenih
Do konca preteklega meseca so na zavodu, ki je sicer izvajalec dela interventnih ukrepov, prejeli 36.542 vlog
delodajalcev za povračilo nadomestila plače za zaposlene. Delodajalci so podali vloge za povračilo nadomestila
plače za več kot 321.000 zaposlenih, ki so jih delodajalci napotili na začasno čakanje z dnem, ko je bila razglašena
epidemija, ki ne morejo delati bodisi zaradi varstva otrok ob zaprtju vrtca in šol, ustavitve javnega prevoza oz. zaprtja
meja in tiste, ki ne morejo delati zaradi odrejene karantene s strani ministrstva za zdravje.
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Največ delodajalcev je iz Ljubljane, Maribora, Celja Kopra in Kranja. Med njimi prevladujejo delodajalci iz dejavnosti
gostinstva, trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil in dejavnosti prometa in skladiščenja.

»Do konca aprila je bilo rešenih več kot 31.000 vlog za različno velike delodajalce in izdanih več kot
25.600 sklepov o povračilu izplačanih nadomestil plače.«

Primorani okrepiti ekipe
Na zavodu so bili primorani okrepiti time sodelavcev, saj je število prejetih vlog zares veliko, poleg tega velja kratek rok
za odločanje, zgolj osem dni. Ti so obravnavali prispele vloge po vsej Sloveniji. »Do konca aprila je bilo rešenih več kot
31.000 vlog za različno velike delodajalce in izdanih več kot 25.600 sklepov o povračilu izplačanih nadomestil
plače.« Načrtujejo, da bodo prva izplačila delodajalcem po interventnih zakonih izvedena 11.5.2020.

Načrtujejo, da bodo prva izplačila delodajalcem po interventnih zakonih izvedena 11.5.2020.
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Na Goriškem skokovit porast brezposelnih zaradi korona virusa
UREDNIŠTVO • 2 uri
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Vrstijo se opozorila lokalnih skupnosti, da bodo zaradi trdovratne epidemije koronavirusa v stiskah predvsem regije, ki se
osredotočajo na turizem.

Na to dejstvo je v minulih dneh opozoril tudi novogoriški župan Klemen Miklavčič, ki je posvaril, da je Goriška regija vse preveč odvisna od
turističnega in igralniškega sektorja ter trga bližnje Italije.

Več kot 17 odstotkov višja brezposelnost kot lani
Številke, ki jih niza območna služba Zavoda za zaposlovanje Nova Gorica, niso opogumljajoče. Danes je v tej območni službi prijavljenih kar 3400
brezposelnih, kar je 17,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Direktorica novogoriške območne enote Vesna Petric Uran je dodala, da je letos
po sedmih letih priliv brezposelnih večji od odliva. Še več priliv v marcu in aprilu, ko se je prijavilo 920 oseb, pa predstavlja 60 odstotkov vseh
prijavljenih letos. Goriški regiji se tako obeta huda gospodarska in socialna kriza.

Salonit z 10 odstotno nižjo realizacijo
Na srečo pa je epidemija zgolj opazila največjega zaposlovalca v Goriški regiji. Skupina Salonit Anhovo ostaja zgodba o uspehu in priča o dobrih
rezultatih. Julijan Fortunat, predsednik uprave Salonita Anhovo je dejal, da se »gradbišča v Italiji se ponovno odpirajo, na slovenskem trgu smo
aprila zabeležili zgolj 10 % nižjo realizacijo od pričakovane. Verjamemo, da se bo povpraševanje po našem cementu na domačem trgu še povečalo,
saj je gradbeništvo zaradi multiplikativnih učinkov izjemnega pomena za ponovni zagon gospodarstva«. Salonit Anhovo je sicer med tistimi redkimi
goriškimi podjetji, ki bodo v letošnjem letu izplačale visok letni dodatek. Salonit Anhovo bo svoje zaposlene nagradil z regresom za letni dopust v
višini 1.700 EUR neto.
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Bo Občina Muta solastnike
zemljišča s parkirišči razlastila in
izplačala?
Urška Polanc

Tabla inšpektorata je sicer na tleh, a še vedno v kraju.

Aktualno
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Solastnike zemljišča, na katerem so zgradili parkirišča, za katera
občina ni dobila pravnomočnega gradbenega dovoljenja in bi jih
morala do maja odstraniti, bi sedaj občina razlastila in izplačala.
Od decembra lani na Muti ob novih parkiriščih in cesti, ki so jo zgradili ob nadaljevanju urejanja
trškega jedra Zgornje Mute, stoji tabla Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor. Kot
je ugotovila inšpektorica, so parkirišča zgradili brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja, zato
bi jih morala Občina Muta kot investitorka do 1. maja 2020 na lastne stroške odstraniti, na
zemljišču pa vzpostaviti prejšnje stanje. Da to ne pride v poštev, na odločbo so se pritožili, je že
kmalu po postavitvi table povedal župan Mute Mirko Vošner, na postopek je sedaj vplival še
koronavirus.
"Inšpektorat RS za okolje in prostor je svoje upravno poslovanje uskladil z zakonom o začasnih
ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja
nalezljive bolezni covid-19. Tako roki, razen v nujnih zadevah, ne tečejo," so na vprašanje, kako
je z roki in določili v odločbi, pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor. Kot je navedeno v
odločbi, pa tudi pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve. Da pa na Muti medtem niso
stali križem rok, je povedal župan Mute.
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Župan umaknil sporni objavi na facebooku
Spomnimo, Vošner je letos že večkrat izpostavil, da so zunanji projektanti ta projekt uvrstili v
posebno kategorijo investicij: investicijsko-vzdrževalna 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, in sicer s pridobitvijo 23 služnosti solastnikov, a zapletlo se je, ko se dva solastnika z
novonastalo ureditvijo na zasebnem zemljišču nista strinjala. Župan je zatem primer izpostavil na
svojem facebook profilu, kar se je solastnici zemljišča, ki služnostne pogodbe še danes ni
podpisala in naj je tudi ne bi, zdelo posebej sporno. "Na mojo pobudo je prišlo do mediacijskega
sestanka med prizadeto stranjo in občino, na mizo smo dali izhodišča, ki naj bi jih preučili. Med
prvimi je bila zahteva, da s facebooka umaknem sporni objavi, kar sem še isti dan storil. To sem
naredil kot gesto dobre volje, da potem nadaljujemo z dialogom, a sta me izigrala, do 7. maja od
njiju nismo dobili nobenega odgovora," je povedal Vošner.
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Namesto dogovora odkup
"Ne vem, zakaj sploh govorimo o soglasju in služnosti. Naj odkupijo zemljišče od vseh
solastnikov, kakor je pravilen postopek v naši državi. Javne ceste in parkirišč ne more zgraditi na
zasebnem zemljišču, nato pa to reševati s služnostjo. Solastnik ima na svoji nepremičnini pač
neke pravice. Na strani občine je, da stvari uredi, da sprožijo postopke, do kakšnega dogovora zadeve sicer rešujemo preko odvetnikov - nismo prišli. Normalno je, da je objavo s facebooka
umaknil, ljudi se ne sme tako blatiti, nato pa se opravičevati vsem drugim, a ne osebi, ki ji je bila
narejena največja škoda. Za legalizacijo javne ceste in parkirišč služnostno razmerje ne stoji, to
niti ni omejeno v odločbi inšpektorata, gre za zavajanje. Upravna enota jih je že prej napotila k
temu, da morajo pridobiti gradbeno dovoljenje," je povedal partner solastnice, ki je tudi lastnica
poslovnih prostorov. "Pričakoval sem, da bomo to izpeljali z ustrezno pravico služnosti s strani
stranke, za kar očitno ni volje. Nam pa ne bo preostalo drugega, kot da se s strankami
dogovorimo in sprožimo upravnopravni postopek odmere parcele, na kateri so zdaj uvozna cesta
in nova parkirišča za stanovalce, in preko sodnega cenilca in pooblaščenih služb, preko sodišča,
izpeljemo postopke razlastitve in vsem lastnikom odmerimo pravično denarno odškodnino. Se mi
pa zdi škoda energije in truda, ker gradimo v dobrobit občank in občanov, očitno bomo prvič v
(moji) zgodovini morali v postopek razlastitve, kar obžalujem," je povedal župan.
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Spet živahno na gradbiščih
V občini Kamnik so v zadnjem

Jasna

nekaj gradbenih projektov.

za izgradnjo pločnika od od-

Paladin

-

Kamnik
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teku

nem

mesecu dni znova zagnali

cepa za Markovo do naselja
Vir pri Nevljah, tako da bo

je v pol-

občina v tem

semaforizacija

križišča pri nekdanji trgovini Tuš, s

z

katero bodo omili-

li dosedanje zastoje ob pri-
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Ureditev pločnika v Zasipu
Občina Bled je lansko jesen na območju Blejske

ceste

v Zasipu začela obnovo komunalne infrastrukture

ter

ureditev pločnika in ceste.
Gradbena dela
razpisa

je na

podlagi javnega

prevzelo podjetje Gorenjska

ih

jm

-im

gradbena družba iz Kranja. Ker je bil ta

odsek ceste v dolžini približno 300 metrov zelo dotrajan, je Občina Bled poleg
rekonstrukcije

ceste

zgradila tudi pločnik

skupaj z meteorno kanalizacijo in javno
razsvetljavo, sočasno pa so zaradi dotra-
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janosti obnovili tudi primarno vodo-

vodno omrežje z dograjenim hidrantnim omrežjem za izboljšanje požarne
varnosti.

Poleg Občine Bled sta pri tej investiciji

sodelovala tudi Elektro Gorenjska
Telekom, ki
svojo

sta

v

cestno

in

telo položila

komunalno infrastrukturo. Dela se

v teh dneh zaključujejo, celotna vrednost
investicije znaša
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izgradnje
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Kopitarjev center v treh letih
Potrebna gradbena dovoljenja za Kopitarjev center na vodiški občinski upravi
pričakujejo še letos.
Aleš Senožetnik

-
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trgovskih, gostinskih in sto-

jonov,

ritvenih

šen

in

to

no

infrastrukturo.

jasnjujejo, izdajo

Kot

Občina Vodice je sicer že
leta

2012

projektno
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izved-

je zaklju-
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čil leto kasneje

izbiro ar-

tnerstvo
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ja interes

va Gregorič arhitekti. Sledili

delovanje

sta

izdelava strokovnih

dij

in

izvedba

zdravstveni

pa

javno-zasebno

Dekle-

hitekturnega biroja

pošti,

ter

jekta. Še

štu-

arheoloških

javili

že

par-

prever-

partnerjev

za

so-

mesec bodo

proob-

pri

izvedbi

jo

v

načrtu razvojnih

pro-

gramov proračuna predvidenih še 260 tisočakov, za

čeno, pa si del sredstev obe-

za javno-zasebno par-

tajo tudi od zasebnega par-

tnerstvo. Na občinski upravi
I

milijon evrov, za letos ima-

zainteresira-

li projektno in investicijsko
......

črte in različno dokumenta-

prihodnje leto pa dodatnih
milijonov evrov. Kot re-

poziv

oddaji

■

precej-

finančni zalogaj. Za na-

promotorjem k

ta

raziskav, nato pa so med letoma 2016 in 2018 izdela-

nosti

15 mili-

cijo so doslej namenili slab

dejavnosti in pisarnam.

bo natečaja, ki se
z

lokalov

na

predstavlja

ocenjujejo

vlog

o

13

tnerja.

T

Kopitarjev center, kot so ga zasnovali v podjetju Dekleva Gregorič arhitekti,

/v,,-,

občina

vodke
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Gorenjski glas - Jeseniške novice

Petek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 8

1/1

Površina: 77 cm2

Razpis za gradnjo

Industrijske ceste
Občina

Jesenice išče

izvajalca za izgradnjo

Industrijske ceste od Lidla do Hidrie.
Urša Peternel

gočili razvoj

Občina

bila degradirana oziroma
brez ustrezne komunalne in

Jesenice

je objavila

javni razpis za izbiro izvajal-

so

infrastrukture.

prometne

Poslovna cona

Projekt je prijavljen na sofi-

Jesenice, izgradnja komunalne infrastrukture - 2.
faza. Gre za izgradnjo Indu-

nanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada," so pojasnili

ca
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zemljišč, ki

za projekt

od

na Občini

Jesenice.

Lidla do
Hidrie s pripadajočo komunalno infrastrukturo (potekala bo po južnem robu

Kako bodo trenutne razme-

Poslovne cone

sledijo

strijske

ceste

re

vplivale

sicer še ne

na

investicijo,

vedo,

z

javnim

razpisom pa v tem trenutku

izrednega

zastavljeni časovnici. "Izvedba gradnje pa bo
odvisna od
seveda bolj
ukrepov države in njihove-

pomena za gospodarstvo,
saj bomo z izgradnjo omo-

ga vpliva na gradbeništvo,"
so še dodali.

Jesenice)

ter

povezave od Industrijske ceste do Hidrie.

prečne

"Investicija

je
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Rogaške novice

Petek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 4

1/1

Površina: 269 cm2

p

Osek

Pjjapjp

Žolgar zaigrali stanovalcem Pegazovega

in

@Edi

Cvetko iz Rogaške Slatine je več kot
50 let aktivni član PGD Rogaška Slatina,

za gasilstvo je navdušil celo družino.

Družine

I

H4
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Dado Bevc. Primož
Simon Čakš so na pobudo Katje

Humski,

Kaja

rnui

skrbi

Bele

iz

Zibike že več desetletij

kulturno življenje v tem kraju,
za sabo imajo tudi ogromno pevskih naza

Tim Čuček iz Rogatca je vse bolj prepoznavno ime v svetu glasbe, saj je že
nekaj let član svetovno znane skupine
Perpetuum Jazzile.

Peter Markovinovič, mladi košarkarski

V

|

1

.

x

I

trener, pravi, da je za športni uspeh po-

trebna dobra priprava, analiza
del
°-

Aleš

JB

HI.

Tadina

je s svojimi

in

timsko

delavci tudi v

času omejitev v boju proti koronavimsu
izvajal gradbena dela na več gradbiščih v

slatinski občini.

JI

Simon

m

B

Zajc, državni

sekretar, je vodja

novoustanovljenega strokovnega

sveta

za turizem.
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Največ brez dela ostali v gostinstvu, turizmu, trgovini ...
Aprila 11.000 ljudi več na zavodu za zap
Večer
PETEK, 8. MAJ 2020 OB 06:30
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Največ jih je ostalo brez dela v gostinstvu in turizmu, predelovalni industriji in trgovini. Še
vedno iskani delavci v gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu, pa tudi za dela v
kmetijstvu.
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Največ brez dela ostali v gostinstvu, turizmu, trgovini ...
Aprila 11.000 ljudi več na zavodu za zap
Večer

PETEK, 8. MAJ 2020 OB 06:30
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Največ jih je ostalo brez dela v gostinstvu in turizmu, predelovalni industriji in trgovini. Še
vedno iskani delavci v gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu, pa tudi za dela v
kmetijstvu.
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Največ brez dela ostali v gostinstvu, turizmu,
trgovini ... Aprila 11.000 ljudi več na zavodu za
zaposlovanje
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Tanja Fajnik Milakovič, 8.5.2020

Med poklici, ki jih iščejo delodajalci, so tudi zidarji.

Sašo Bizjak

Največ jih je ostalo brez dela v gostinstvu in turizmu, predelovalni industriji in
trgovini. Še vedno iskani delavci v gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu,
pa tudi za dela v kmetijstvu.
Število prijav brezposelnih na zavod se je povečalo že marca, posebno pa aprila.
Na zavodu za zaposlovanje je bilo konec aprila registriranih 88.648 brezposelnih,
kar je je 13,9 odstotka več kot marca in 19,9 odstotka več kot aprila lani. Rast
števila brezposelnih je bila največja na območjih Kranja, Maribora in Kopra.
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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. Število trajno presežnih delavcev se je v
primerjavi z marcem povečalo za 130 odstotkov, glede na lanski april pa za 748
odstotkov. Med presežnimi delavci so prevladovali tisti, ki jim je delovno razmerje
prenehalo v gostinstvu, sledili so tisti iz predelovalnih dejavnosti in trgovine.
Doslej okoli 36.000 podjetij oddalo vloge za več kot 300.000 delavcev na čakanju

"Zagotovo bi bila brezposelnost brez ukrepov, ki smo jih pripravili na ministrstvu,
bistveno večja. Predvsem zaradi vseh sprejetih ukrepov trg dela ni prizadet v
takšni meri, kot bi bil, če država ne bi posredovala," ocenjuje minister za
delo Janez Cigler Kralj. 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. "Zajeli smo širok krog delodajalcev, za katere predvidevamo,
da bodo imeli težave predvsem ta dva meseca in pol, če se bodo zadeve začele
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umirjati, kar se trenutno že nakazuje. Mislim, da smo za zdaj obvarovali trg dela,
pričakujemo pa, da bodo določene posledice prišle tudi z zamikom," meni.
Zato bodo na ministrstvu še naprej intenzivno spremljali razmere v gospodarstvu
in na trgu dela. Pripravljajo že nov nabor ukrepov za čas po epidemiji. Med njimi
tako kot v sosednji Avstriji 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 bi navkljub skrajšanemu
delovnemu času dobil plačo, ki bi bila primerljiva njegovi plači za polni delovni čas.

Ministrstvo pripravlja tudi ukrep subvencioniranja krajšega
delovnega časa
"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
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preprečevale zlorabe. Tega se ljudje najbolj bojijo in sindikati upravičeno
izpostavljajo, da bi lahko nekdo koristil subvencije čakanja, delavci pa bi delali,"
pojasnjuje minister.
Največ prostih delovnih mest je bilo za varilce in zidarje

Spremembe na trgu dela pa že občutijo tudi na centrih za socialno delo, kjer
opažajo, da imajo več vlog ljudi, ki prej niso uveljavljale denarne socialne pomoči.
V večini gre za vlagatelje s statusom s.p., zaposlene v gostinstvu in turizmu ter
tiste na čakanju.
V največji enoti CSD Maribor, ki pokriva približno 75.000 prebivalcev, so že v
marcu zaznali dvanajst odstotkov več vlog za denarno socialno pomoč zaradi
gmotne stiske, v kateri so se ljudje znašli zaradi posledic epidemije. V aprilu so
dobili približno tretjino več vlog tako za denarno socialno pomoč kot tudi za izredno
denarno pomoč, je povedala direktorica Marjana Bravc.
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Navkljub skokovitemu porastu števila tistih, ki so ostali brez služb, pa je
spodbudno, da delodajalci delavce še iščejo. Delodajalci, med katerimi jih je
največ iz gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega
varstva, so minuli mesec zavodu za zaposlovanje sporočili 4336 prostih delovnih
mest, kar je sicer 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. Veliko je tudi
povpraševanje po sezonskih delavcih v kmetijstvu.
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