Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 9. 6. 2020
Število objav: 15
Internet: 14
Tisk: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 15
Inženirski dan: 0
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Naslov

Delež zaščitenih morij zelo zaostaja za cilji

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 6. 2020

Avtor

Borut Tavčar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...»Komisija pojasnjuje, da ima upad biotske raznovrstnosti pomembne negativne vplive na gospodarstvo (morsko
ribištvo, kmetijstvo, prehrambno industrijo, gradbeništvo in drugo) predvsem zaradi upada ekosistemskih storitev, ki jih
sicer zagotavlja 'zdravo'naravno okolje,« pravijo na MOP. image Onesnaženo morje pri filipinskem...

Naslov

Nemška industrijska proizvodnja aprila z rekordnim padcem

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo v svetu; 8. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...35,3 odstotka, proizvodov za vmesno porabo za 13,8 odstotka in za široko porabo 8,7 odstotka. V avtomobilski
industriji se je znižala za 74,6 odstotka, v gradbeništvu za 4,1 odstotka....

Naslov

Gradbinci opozarjajo na težave zaradi epidemije in upad naročil

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 8. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zunanjih delih stavb in v praznih, še nevseljenih objektih in stanovanjih, šele sredi maja pa tudi v notranjosti objektov.
Za nekatera manjša podjetja v gradbeništvu, ki so ozko specializirana in v veliki meri odvisna od naročil posameznih
potrošnikov, je to pomenilo več kot dvomesečno zaustavitev dejavnosti, ki je...

Naslov

Trg dela: se bo skromni optimizem Nemcev prelil tudi v Slovenijo?

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 9. 6. 2020

Avtor

Lana Dakić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zaposlovanja je -13 odstotkov, medletno je nižja za 30 odstotnih točk. V proizvodnji in gradbeništvu znaša sezonska
neto napoved zaposlovanja po -4 odstotka. V proizvodnji 24 odstotkov vprašanih podjetij načrtuje zmanjšanje
zaposlovanja, v gradbeništvu pa 21 odstotkov, vendar pa je v gradbeništvu tudi več negotovosti, saj 12 odstotkov...

Naslov

Bila bi res ironija, če tajkunu Petriču iz Foruma 21 pod Janšo in Vrtovcem uspe to, kar mu
ni pod Bratuškovo in Šarcem

Medij

Požareport.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 8. 6. 2020

Avtor

Aljuš Pertinač

Teme

Gradbeništvo, graditev

...strani. Za to je s serijskim vlaganjem pritožb na izbor izvajalca najbolj kriv Stojan Petrič, prvi človek koncerna
Kolektor, ki se vse bolj preusmerja v gradbeništvo, in eden od najvidnejših članov Kučanovega Foruma 21, saj je
serijsko vlagal pritožbe na izbor najcenejšega izvajalca, turškega Cengiza. Na koncu so posel...
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Naslov

Trg dela: se bo skromni optimizem Nemcev prelil tudi v Slovenijo?

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Dogodki in ozadja; 9. 6. 2020

Avtor

Lana Dakič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 2

Površina: 991 cm2

...je -13 odstotkov, medletno je nižja za 30 odstotnih točk. V proizvodnji in gradbeništvu znaša sezonska neto napoved
zaposlovanja po minus štiri odstotke. V proizvodnji 24 odstotkov vprašanih podjetij načrtuje zmanjšanje zaposlovanja, v
gradbeništvu pa 21 odstotkov, vendar pa je v gradbeništvu tudi več negotovosti, saj 12 odstotkov...

Naslov

Manj naročil, manj zaposlenih v koroškem gospodarstvu

Medij

Vecerkoroska.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 6. 2020

Avtor

Jasmina Detela, Urška Polanc

Teme

Gradbeništvo, graditev

...so imeli v aprilu zapolnjenih 85 odstotkov kapacitet, maja pa le še 50. Zgodile so se odpovedi in prestavitve naročil
kupcev, ki so predvsem s področja gradbeništva in rudastva, na poznejše mesece. "Podobno je stanje v juniju, upam,
da se v juliju in avgustu ne poslabša. Največji problem je, da novih naročil ni," pove...

Naslov

Koraki do uspeha: Kristjan Mugerli, Kolektor CPG

Medij

Robin.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 8. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...V torkovi pogovorni oddaji Koraki do uspeha bo naš gost Kristjan Mugerli, direktor Kolektorja CPG Nova Gorica.
Kako kaže gradbeništvu v severnoprimorski regiji? Kako se soočajo z izzivi kadrovanja in konkurence multinacionalk
pri velikih projektih? Je korona - kriza spremenila gradbeni...

Naslov

Svetovni dan oceanov: Skupaj zmoremo – zaščitimo življenjska okolja morskih organizmov

Medij

Gov.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 8. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...EK pojasnjuje, da ima upad biotske raznovrstnosti pomembne negativne vplive na gospodarstvo (npr. morsko
ribištvo, kmetijstvo, prehrambna industrija, gradbeništvo, itd.) predvsem zaradi upada ekosistemskih storitev, ki jih sicer
nudi »zdravo« naravno okolje. EK ob tem poudarja, da več kot polovica BDP temelji na...

Naslov

Nemška industrijska proizvodnja aprila z rekordnim padcem

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...35,3 odstotka, proizvodov za vmesno porabo za 13,8 odstotka in za široko porabo 8,7 odstotka. V avtomobilski
industriji se je znižala za 74,6 odstotka, v gradbeništvu za 4,1 odstotka....
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Naslov

Spletno orodje za ocenjevanje tveganj

Medij

Si24.news, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...orodja za naslednje gospodarske dejavnosti: – avtoserviser – cestni transport – čiščenje poslovnih prostorov –
elektroinštalater – frizerski saloni – gradbeništvo – kovinar – krovec – kuhar – mesar – mizarske delavnice – natakar –
novinar – parketar – pekarne – pisarne – prodajalne – slikopleskar/črkoslikar/fasader...

Naslov

Gradbinci opozarjajo na težave zaradi epidemije in upad naročil

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zunanjih delih stavb in v praznih, še nevseljenih objektih in stanovanjih, šele sredi maja pa tudi v notranjosti objektov.
Za nekatera manjša podjetja v gradbeništvu, ki so ozko specializirana in v veliki meri odvisna od naročil posameznih
potrošnikov, je to pomenilo več kot dvomesečno zaustavitev dejavnosti, ki je...

Naslov

Večanje brezposelnosti se umirja! Delodajalci ponovno zaposlujejo

Medij

Spodnjepodravje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 6. 2020

Avtor

M. R.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...276.000 zaposlenih (podatki do vključno 28. 5. 2020). Delodajalci na veliko zaposlujejo Delodajalci, med katerimi je
bilo največ delodajalcev s področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so maja
Zavodu sporočili 7.282 prostih delovnih mest, kar je 67,9 % več kot aprila. Največ...

Naslov

Koronavirus omejil naložbe nemških podjetij

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...investicij odločilo 44 odstotkov sodelujočih (aprila 38 odstotkov), da sploh ne bo vlagalo, pa jih je odgovorilo 20
odstotkov (aprila 19 odstotkov). V gradbeništvu je optimizma nekoliko več. Da bodo vlagali pozneje, se je odločilo 30
odstotkov vprašanih (aprila 31 odstotkov), 15 odstotkov sodelujočih podjetij pa zaradi...

Naslov

Zaradi epidemije na udaru predvsem mali gradbinci

Medij

Morel.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zunanjih delih stavb in v praznih, še nevseljenih objektih in stanovanjih, šele sredi maja pa tudi v notranjosti objektov.
Za nekatera manjša podjetja v gradbeništvu, ki so ozko specializirana in v veliki meri odvisna od naročil posameznih
potrošnikov, je to pomenilo več kot dvomesečno zaustavitev dejavnosti, ki je...
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Kazalo

https://www.delo.si/novice/okolje/delez-zascitenih...
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SVETOVNI DAN OCEANOV | BIOTSKA PESTROST | ZAVAROVANJE

Delež zaščitenih morij zelo zaostaja za cilji
Biotska pestrost slovenskega morja je ogrožena, saj je
izpostavljena vplivom več držav.
Objavljeno
08. junij 2020 08.00

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

Posodobljeno
08. junij 2020 08.20

Odpri galerijo
V morjih konča še vedno veliko preveč odpadkov. FOTO: Stelios Misinas/Reuters

Borut Tavčar
Letošnja tema svetovnega dneva oceanov, 8. junija, ima slogan »Skupaj zmoremo – Zaščitimo življenjska okolja morskih organizmov« in poziva svetovne voditelje, naj do leta 2030
zaščitijo vsaj 30 odstotkov svetovnih morij in tako omogočijo ohranitev ali povečanje njihove biotske raznovrstnosti. A svet letos ne bo dosegel niti načrtovanih deset odstotkov,
Slovenija pa je šele pri treh odstotkih.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

»Zadnjih nekaj let se krepi zavedanje, da ima netrajnostno ravnanje družbe z morskimi ekosistemi pomembne negativne posledice na morja. Te se kažejo v preobremenjenosti morij z
odpadki, podvodnim hrupom, onesnaževali, v upadu gospodarsko pomembnih ribjih populacij in drugih morskih organizmov ter biotske pestrosti. Velika nevarnost za kakovost morij so
tudi podnebne spremembe, ki pomembno vplivajo na spremembe v dinamiki procesov morskih ekosistemov,« sporočajo z ministrstva za okolje (MOP).

Potapljač v družbi barakud v bližini malezijskega otoka Sipadan. FOTO: Reuters
Dodajajo, da netrajnostno ravnanje z morji, tako na nacionalni ravni kot v subregiji Jadranskega morja, v soodvisnosti od podnebnih sprememb, kaže negativne posledice tudi v
slovenskem morju. Posodobljena presoja stanja morskih voda, ki jo je ministrstvo pripravilo skladno z morsko direktivo, kaže preobremenjenost slovenskega morja in subregije
Jadranskega morja z odpadki ter izgubo gospodarsko pomembnih vrst rib in drugih morskih organizmov. Vse več je tudi tujerodnih vrst, ki pomembno vplivajo na domači morski
ekosistem, povečala se je jakost podvodnega hrupa, ki lahko pomembno negativno vpliva na morske organizme. »Vse to se že kaže v upadanju biotske raznovrstnosti tudi v slovenskem
morju in subregiji Jadranskega morja,« ugotavljajo na MOP.

Premalo zavarovanih morij
Pomen ohranitve ali povečanja biotske raznovrstnosti morij je prepoznala tudi evropska komisija, zato je izdala strategijo EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 in zeleni dogovor.
»Komisija pojasnjuje, da ima upad biotske raznovrstnosti pomembne negativne vplive na gospodarstvo (morsko ribištvo, kmetijstvo, prehrambno industrijo, gradbeništvo in drugo)
predvsem zaradi upada ekosistemskih storitev, ki jih sicer zagotavlja 'zdravo' naravno okolje,« pravijo na MOP.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Onesnaženo morje pri filipinskem mestu Paranaque City. FOTO: Reuters
Komisija pri tem poudarja, da več kot polovica BDP temelji na ekosistemskih storitvah (prehrana, turizem, rekreacija) in da sta ohranitev ali povečanje biotske raznovrstnosti nujna za
ugoden vpliv na gospodarski in socialni vidik družbe. Komisija tako predlaga, da se do leta 2030 vzpostavijo bolj povezana območja s posebnim pomenom za ohranjanje ali povečanje
biotske raznovrstnosti, kot so, denimo, povezana območja Natura 2000, ali pa modri in zeleni koridorji tudi na čezmejni ravni, ne le v nacionalnih okvirih. V morjih Evropske unije je
takšnih območij manj kot odstotek.
Tega se je lotila tudi Slovenija. Z načrtom upravljanja morskega okolja za obdobje 2017–2021, ki ga je pripravilo ministrstvo in sprejela vlada, so bili sprejeti ukrepi za zagotovitev
trajnostne rabe morja in preprečevanje upadanja biotske raznovrstnosti. Med temi ukrepi sta, denimo, ukrep za preveritev vzpostavitve modrih koridorjev na čezmejni ravni oziroma v
Jadranskem morju in ukrep za pripravo pomorskega načrta na morju, ki je trajnostno naravnan in čezmejno usklajen.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Morske sesalce ogroža tudi hrup v morjih. FOTO: Stringer Reuters

Med težavami je tudi plastika
Ekologi brez meja so pripravili projekcijo filma Zgodba o plastiki, ki je brezplačno na ogled do 11. junija. Sporočilo je, da je čiščenje le način, da vidimo, kako velik je problem, ne
njegova rešitev, rešitev so le novi sistemi. Film The Story of Plastic (Zgodba o plastiki) nas popelje na pot po treh celinah z namenom, da nam v sliki in besedi prikaže obupne razsežnosti
onesnaževanja polj, rek in morij z gorami smeti ter zraka s strupenimi izpusti, ki so posledica pridelave in predelave plastike.
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Nemška industrijska proizvodnja aprila z
rekordnim padcem
Nemška industrijska proizvodnja je aprila v primerjavi z marcem zaradi posledic koronavirusne krize padla za 17,9
odstotka. To je največji padec od januarja 1991, ko je nemški statistični urad začel zbirati te podatke, piše francoska
tiskovna agencija AFP.
Nemška industrijska proizvodnja je marca, ko je koronavirus zajel Evropo, v primerjavi s februarjem upadla za 8,9
odstotka. Aprila je na mesečni ravni padla za skoraj 18 odstotkov, na letni ravni pa za 25,3 odstotka.

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

Proizvodnja strojne opreme je upadla za 35,3 odstotka, proizvodov za vmesno porabo za 13,8 odstotka in za široko
porabo 8,7 odstotka. V avtomobilski industriji se je znižala za 74,6 odstotka, v gradbeništvu za 4,1 odstotka.

9

Sta.si
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Kazalo
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Gradbinci opozarjajo na težave zaradi epidemije
in upad naročil
Gradbinci, združeni v sekciji gradbincev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), opozarjajo, da je epidemija
covida-19 prizadela številne male gradbince, saj svojih storitev niso smeli ponujati potrošnikom. Ocenjujejo, da bodo imeli
letos in prihodnje leto velik upad naročil in pomanjkanje dela predvsem majhni poslovni subjekti.
Kot so sporočili iz OZS, gradbinci zaradi omenjenih težav pričakujejo lažji dostop do likvidnostnih sredstev in dodatno
pomoč za gradbena podjetja, ki jim bodo upadla naročila. Veliko investitorjev, predvsem malih, si je namreč zaradi
epidemije premislilo in bodo svoje načrtovane investicije izvedli pozneje.
"Po nekaterih podatkih naj bi bilo zaenkrat dela še dovolj, saj je treba nadoknaditi nastale zamude in dokončati vse že
dogovorjene in začete gradnje in obnove. Zaskrbljujoč pa je podatek, da za drugo polovico tega leta in seveda za
prihodnje leto večina manjših izvajalcev, tako gradbenih, zaključnih gradbenih del kot tudi inštalacij, ne bo imela dovolj
dela glede na svoje kapacitete," je ocenil predsednik sekcije gradbincev pri OZS Zoran Simčič.
Skoraj za en mesec so se ustavili tudi postopki izdajanja novih gradbenih dovoljenj, kar pomeni, da bo manj novogradenj
oz. bo pri njihovi gradnji prišlo do zamika, na bankah pa so manj ugodni pogoji za pridobivanje kreditov kot pred
epidemijo. Poleg tega je, kot so navedli, občutiti tudi strah in negotovost med ljudmi oziroma potrošniki, kar še dodatno
slabo vpliva na načrtovanje novih investicij.

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

V sekciji ocenjujejo, da bodo v prihodnjem obdobju na slabšem predvsem mali gradbinci. Da bi vsaj malo omilili
negativne posledice epidemije, gradbinci pričakujejo lažji dostop do likvidnostnih sredstev in dodatno pomoč za tista
podjetja, ki bodo imela upad naročil.
Odlok o začasni prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom je s 16. marcem popolnoma zaustavil izvajanje vseh,
tudi gradbenih storitev, za fizične osebe oz. potrošnike. Prav na tem področju pa so najbolj aktivni manjši gradbeni
podjetniki in obrtniki. Tako so z dejavnostjo prenehali izvajalci vseh gradbenih in zaključnih gradbenih del ter inštalacij na
objektih fizičnih oseb, tako na novogradnjah kot tudi pri izvajanju vzdrževalnih del na obstoječih objektih.
Ponoven zagon je bil postopen, najprej v začetku aprila na zunanjih delih stavb in v praznih, še nevseljenih objektih in
stanovanjih, šele sredi maja pa tudi v notranjosti objektov. Za nekatera manjša podjetja v gradbeništvu, ki so ozko
specializirana in v veliki meri odvisna od naročil posameznih potrošnikov, je to pomenilo več kot dvomesečno zaustavitev
dejavnosti, ki je bila za mnoge hud udarec.
Veliko je bilo iskanja dodatnih možnosti za poslovanje in seveda čakanja na delo, tudi nekaj odpuščanj zaposlenih in
zapiranja podjetij. Velike težave so imeli in še imajo gradbinci s svojimi zaposlenimi, ki večinoma prihajajo iz tako
imenovanih tretjih držav. Nekateri zaposleni se po 13. marcu še niso vrnili v Slovenijo, nekateri pa vse od začetka marca
še niso bili doma. Tudi vsi tisti, ki želijo samo na krajši dopust, morajo ob vrnitvi na delo v dvotedensko karanteno, kar
predstavlja dodaten strošek delodajalca in izgubo dragocenih delovnih ur, so dodali v OZS.
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Trg dela: se bo skromni optimizem Nemcev prelil tudi v
Slovenijo?
Čas branja: 4 min

0
09.06.2020 01:01

V Sloveniji je neto napoved zaposlovanja za letošnje tretje četrtletje
negativna prvič po letu 2013

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

brezposelnost >
ZMAR >

trg dela >

ManpowerGroup >

evropska agencija za... >

Koronavirus je praktično ustavil zaposlovanje. V prihodnjem četrtletju bo zaposlovala
dobra desetina vprašanih slovenskih podjetij, največ na področju financ,
zavarovalništva in poslovnih storitev. Najslabše kaže trgu dela v gostinstvu, razkriva
četrtletna raziskava ManpowerGroup. Pogledali smo napovedi zaposlovanja za
Slovenijo in tudi za trge, kamor Slovenija največ izvaža.
Od julija do konca septembra je v Sloveniji rast zaposlovanja napovedalo 11 odstotkov
vprašanih podjetij, 18 jih je napovedalo zmanjšanje zaposlovanja, medtem ko jih 64
odstotkov ne načrtuje sprememb. V anketi ManpowerGroup je tokrat sodelovalo 388
slovenskih podjetij.
Sezonsko prilagojena neto napoved zaposlovanja – to je razlika med deležem
delodajalcev, ki pričakujejo rast zaposlovanja, in tistimi, ki pričakujejo upad – za
letošnje tretje četrtletje na ravni države tako znaša -1 odstotek in je medletno nižja za
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

23 odstotnih točk.

Optimizem v finančnih in poslovnih storitvah
V Sloveniji so najbolj spodbudne napovedi zaposlovanja v panogah finance,
zavarovalništvo, nepremičnine in poslovne storitve, kjer je dodatno zaposlovanje za
poletje napovedalo 13 odstotkov vprašanih podjetij. Sezonska neto napoved
zaposlovanja znaša en odstotek in je medletno nižja za 17 odstotnih točk.
Najslabše napovedi pa so pričakovano v gostinstvu in hotelirstvu, ki ju je koronavirus
najbolj prizadel. V prihodnjem trimesečju bo v tej panogi sicer zaposlovala desetina
vprašanih podjetij, a jih kar 27 odstotkov napoveduje upad zaposlovanja. Sezonska
neto napoved zaposlovanja je -13 odstotkov, medletno je nižja za 30 odstotnih točk.
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V proizvodnji in gradbeništvu znaša sezonska neto napoved zaposlovanja po -4
odstotka. V proizvodnji 24 odstotkov vprašanih podjetij načrtuje zmanjšanje
zaposlovanja, v gradbeništvu pa 21 odstotkov, vendar pa je v gradbeništvu tudi več
negotovosti, saj 12 odstotkov vprašanih podjetij ne ve, ali bodo zaposlovala ali
odpuščala.

Najbolj spodbudno v severovzhodni regiji
Po slovenskih regijah bo največ zaposlovanja v severovzhodni regiji, kjer 13 odstotkov
vprašanih podjetij pričakuje rast zaposlovanja, medtem ko so najbolj pesimistični v
osrednji in jugovzhodni regiji, saj petina delodajalcev pričakuje upad zaposlovanja.
Glede na velikost podjetja pa je največ negotovosti v mikropodjetjih (12 odstotkov
vprašanih ne ve, ali bodo zaposlovali ali odpuščali), medtem ko velika podjetja najbolj
napovedujejo upad zaposlovanja (26 odstotkov vprašanih podjetij), še kaže anketa
ManpowerGroup.

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

Spomnimo, vlada je podaljšala ukrep subvencioniranega čakanja na delo do konca
junija in s tem v nekaterih podjetjih prestavila odpuščanja na poletje in zgodnjo
jesen. Trenutno je na zavodu za zaposlovanje okoli 90 tisoč brezposelnih.
Vladni Urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar) napoveduje, da bo
povprečje tega leta 87.500 brezposelnih.
Umar sicer v svoji napovedi po COVID-19 scenariju napoveduje, da bo zaposlenost
letos upadla za 1,9 odstotka (lani 2,4-odstotna rast), že v prihodnjem letu pa naj bi
spet zrasla za 0,5 odstotka.

Kako kaže po Evropi
V regiji EMEA (Evropa, Bližnji vzhod, Afrika) Slovenija ostaja med bolj
optimističnimi pri napovedih zaposlovanja – uvrstila se je na tretje mesto, za Hrvaško
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in Nemčijo. Na repu lestvice je Slovaška, kjer sezonsko prilagojena neto napoved
zaposlovanja znaša -15 odstotkov.
Glavni slovenski izvozni trgi so Nemčija, Italija, Hrvaška, Avstrija, Francija, Poljska in
Rusija. Pogledali smo napovedi zaposlovanja za prvih pet trgov.

1. Nemčija
Nemčija je za Slovenijo najpomembnejša izvozna partnerica: sezonsko prilagojena
neto napoved zaposlovanja za tretje četrtletje tega leta znaša en odstotek in je nižja
tako glede na četrtletje prej (za 11 odstotnih točk) kot tudi medletno (za 12 odstotnih
točk).
Za letošnje poletje najbolje kaže nemškemu gradbeništvu, saj je sezonsko prilagojena
neto napoved zaposlovanja šestodstotna. Pozitivna napoved je tudi za nemške
finančne in poslovne storitve – pet odstotkov. V nemški proizvodnji je napoved -3
odstotke, najslabše pa kaže nemškemu turizmu, kjer je neto napoved zaposlovanja -16

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

odstotkov.
2. Avstrija
V sosednji Avstriji neto napoved zaposlovanja znaša -3 odstotke in je negativna prvič
po začetku leta 2011. Za tretje četrtletje so najboljše napovedi glede zaposlovanja
sporočili delodajalci v proizvodnji (neto napoved zaposlovanja je osemodstotna),
sledita trgovina (pet odstotkov) in gradbeništvo (-1 odstotka), najslabše pa so
napovedi v avstrijskih finančnih in poslovnih storitvah (-11 odstotkov).
3. Italija
V Italiji, ki jo je koronavirus med evropskimi državami najbolj prizadel, je sezonsko
prilagojena neto napoved zaposlovanja za poletje -5 odstotkov. Večina panog
napoveduje upad zaposlovanja, v proizvodnji je neto napoved zaposlovanja -1
odstotka, v gradbeništvu -3 odstotke, najslabše pa kaže italijanskemu turizmu, kjer je
neto napoved zaposlovanja -25 odstotkov.
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4. Hrvaška
Pri naši južni sosedi Hrvaški podatki še niso sezonsko prilagojeni, tako da neto
napoved zaposlovanja za prihodnje četrtletje znaša dva odstotka. Najbolj optimistični
so delodajalci v gradbeništvu (neto napoved zaposlovanja znaša 15 odstotkov), največ
odpuščanja pa se obeta v proizvodnji (neto napoved zaposlovanja je -11 odstotkov).
5. Francija
Med ključnimi izvoznimi trgi ima Francija najslabšo neto napoved zaposlovanja za
tretje trimesečje: -11 odstotkov. Napovedi so negativne v vseh ključnih panogah:
najbolj v turizmu (sezonsko prilagojena neto napoved zaposlovanja znaša -54
odstotkov), sledijo proizvodnja (-14 odstotkov), finančne in poslovne storitve (-11

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

odstotkov) in gradbeništvo (-10 odstotkov).
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BILA BI RES IRONIJA, ČE TAJKUNU PETRIČU IZ FORUMA 21 POD JANŠO IN VRTOVCEM
USPE TO, KAR MU NI POD BRATUŠKOVO IN ŠARCEM
Saga o 2. tiru: Nacionalni interes ali pot v pogubo ...
Forum !

Odpri galerijo

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

Res bi bilo skrajno ironično, če bi idrijskemu tajkunu Stojanu Petriču tisto, kar mu ni uspelo v času ministrovanja njegove
prvovrstne politične protežiranke Alenke Bratušek in v času vlade domačijskih interesov centrov moči tranzicijske levice
Marjana Šarca, uspelo pod ministrovanjem Jerneja Vrtovca in v času Janševe antikorona koalicije. (foto: STA)

Pri drugem tiru bodo morebitni dobički seveda še bistveno večji, saj je
vrednost poslov tudi do desetkrat in več višja kot pri Karavankah. To pa so že
zneski, o katerih so tudi že zdavnaj padli gradbeni baroni Zidar, Črnigoj in
Tovšakova lahko zgolj pobožno sanjali.

Piše: Aljuš Pertinač
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Slovenija je mlada država. Pomanjkanje zgodovinske tradicije na tem področju in kratke praktične
izkušnje s samostojnostjo in neodvisnostjo se poznajo praktično na vsakem koraku. Še najbolj morda pri
definiranju nacionalnih interesov. Kaj v resnici sploh je nacionalni interes? Kako se konstituira, kaj ga
definira, kdo o njem pravzaprav sploh odloča? Pri nas imamo težave že s tem, da razumemo, zakaj pri
celi stvari pravzaprav gre.
Slovenska politika ima z redkimi izjemami, kot sta denimo osamosvojitev in vključitev v evroatlantske
integracije, z definiranjem nacionalnih interesov velike težave. Pri tem je ideološko slepa. Probleme s
tem imata tako levi kot desni politični pol. Na levici denimo nikakor ne razumejo, da je nacionalni interes
Slovenije, da ima dobro zaščitene svoje državne meje. Prvič, ker je to pomembno za njeno suverenost
ter varnost in blaginjo prebivalcev, in drugič, ker tako dokazujemo, da smo sposobni izpolnjevati svoje
mednarodne obveze in prispevati k skupni varnosti in blaginji v Evropski uniji. Desnica pa ima denimo
težave z razumevanjem nacionalnih interesov na področju zagotavljanja vsaj približno enake ravni pravic
vsem družbenim skupinam, tudi tistim z nižjimi dohodki, zato namesto vlaganj v vsem dostopne in
brezplačne javne servise zagovarja pospešeno privatizacijo javnih storitev.

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

Zaradi različnih pogledov na nacionalne interese na določenem področju in s tem povezanih problemov
pri definiranju najmanjšega skupnega imenovalca imamo v Sloveniji ogromne težave pri izvedbi
strateško pomembnih, velikih infrastrukturnih projektov. To dostikrat pomeni, da se pri nas tudi po več
deset let na tem področju nič ne premakne. Vzemimo za primer Kavčičevovlado izpred 50 let. Leta 1972
si je zadala ambiciozne prioritete: dograditev avtocestnega križa, gradnjo tretjega pomola v Luki Koper in
gradnjo 2. tira železniške proge Divača–Koper.
Vsi trije širokopotezni projekti so bili brez primere v celotni takratni Jugoslaviji. Ne glede na to, kaj si
danes kdo o njej misli, je vendarle šlo za 20-milijonsko državo in hkrati tampon cono oziroma, če hočete,
most med vzhodom in zahodom. Vsi trije projekti spadajo na področje logistike. Torej čim boljšega
pretoka ljudi, blaga in storitev, predvsem slednjih dveh. In to v času železne zavese, ko se pri nas
nikomur še sanjalo ni o kakšnem prostem pretoku ali članstvu Slovenije v EU, da o kakšnem
šengenskem režimu niti ne govorimo. Človek je pač moral zmeraj premagovati tako prostor kot čas.
Danes, petdeset let kasneje, so logistične prioritete sedaj samostojne in neodvisne Slovenije, članice
EU, evroskupine in šengenskega območja praktično nespremenjene. Dograditev avtocestnega križa (3.
(
razvojna os), gradnja 3. pomola v Luki Koper in gradnja 2. tira železniške proge Divača–Koper. Za
uspešno in izvozno usmerjeno majhno gospodarstvo, kot je naše, je vrhunska logistika conditio sine qua
non, ker se s tem zasleduje tehnološke, ekonomske, ekološke in socialne cilje.
Človek se zamisli. Če nam ni uspelo v petdesetih letih, kako nam bo sedaj? Hkrati se seveda lahko
vprašamo, zakaj nam ni uspelo. Razlogov je gotovo več oziroma so večplastni, ampak eden od
poglavitnih je prav gotovo tudi ta, da imamo na nacionalne interese v zvezi s temi projekti različne
poglede. Dobršen del slovenske družbe, politike in gospodarstva meni, da je nacionalni interes v
omenjenih infrastrukturnih projektih preživetje in dobičkonosnost lastnikov slovenske gradbene
operative, ne pa recimo izboljšanje pogojev za prost pretok ljudi, blaga, storitev ter drastično povečanje
konkurenčnosti slovenske logistike. Za tranzitno državo, kot je Slovenija, je učinkovita in cenovno
konkurenčna logistika prav gotovo strateškega pomena. Je torej v nacionalnem interesu.
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V preteklosti so bili reprezentanti parcialnega, privatnega pogleda na nacionalni interes v kritični
prometni infrastrukturi kasneje padli gradbeni baroni. Ivan Zidar, Dušan Črnigoj, Hilda Tovšak. V
zadnjem času pa se kot vrhovni apologet prevlade parcialnega, privatnega interesa na račun
nacionalnega oziroma javnega na področju gradnje kritične prometne infrastrukture pojavlja sporni
poslovnež in medijski mogotec Stojan Petrič.
Ključno vprašanje, ki se ob tem pojavlja, in na tem mestu bomo prekleto jasni in neposredni, ker je to
konec koncev tudi v nacionalnem interesu, je torej naslednje: Ali bo Stojan Petrič, potem ko je blamiral
Slovenijo pred Avstrijci, blamažo ponovil še v Bruslju? In to vse v imenu ničesar drugega kot reci in piši
golega boja za lasten profit!

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

Kakor že čivkajo tudi vrabci na veji, gradnja predora na slovenski strani Karavank že leto in pol zamuja
za gradnjo na avstrijski strani. Za to je s serijskim vlaganjem pritožb na izbor izvajalca najbolj kriv Stojan
Petrič, prvi človek koncerna Kolektor, ki se vse bolj preusmerja v gradbeništvo, in eden od najvidnejših
članov KučanovegaForuma 21, saj je serijsko vlagal pritožbe na izbor najcenejšega izvajalca,
turškega Cengiza. Na koncu so posel kljub kar 17 milijonom evrov rabata!, ki jih je ne ravno zvito v
zadnjem trenutku ponudil Petrič (prej je računal na masten dobiček in izločitev Turkov s pomočjo
državnih revizorjev, kar bi mu pred odstopom prejšnjega predsednika DRK skoraj tudi uspelo), vseeno
dobili Turki, bodo pa težko ujeli prednost, ki jo imajo pri izkopu Avstrijci. Da bo ironija še večja, je
Petričev Kolektor ves ta čas nastopal kot partner prav tako tujemu podjetju. Iz Turčije!
Balkanskim praksam na južni strani Karavank se na severni, senčni strani Alp seveda samo
nasmehnejo, saj si od njih obetajo koristi. Nenavadna trditev? Nikakor ne! Avstrijci namreč pospešeno
gradijo železniško progo do italijanskih pristanišč, ki bi morala biti končana takrat kot drugi tir, ki ga gradi
državna firma 2TDK pod vodstvom nekdanjega pivovarja Dušana Zorka. Če nas Avstrijci prehitijo, kot so
nas ne krivi ne dolžni zaradi petričevskih manevrov in slovenske gradbene kamarile krepko prehiteli pri
Karavankah, bodo v navezi z Italijani speljali veliko poslov naši Luki Koper in pobrali milijonske dobičke.
Pri tem pa seveda, kako pritlehno in prozorno, po tihem računajo na samooklicanega reprezentanta
nacionalnega interesa v gradbeništvu Stojana Petriča, ki je pri nas sprožil pravo pravcato kampanjo za
izločitev Turkov in Kitajcev iz gradbenih poslov. Torej kampanjo za ukinitev temeljnih postulatov prostega
trga in načela svobodne konkurence!
Razen ob pogojih grozeče zunanje nevarnosti je zagotavljanje blaginje in socialno tržnega gospodarstva
najpomembnejši nacionalni interes. To pa najbolje omogoča delujoče in odprto tržno gospodarstvo, v
katerem pod enakopravnimi pogoji tekmujejo gospodarski subjekti. To pa je v javnem interesu vse
družbe in hkrati poosebljenje nacionalnega interesa. Vse, kar k temu prispeva, je torej v nacionalnem
interesu ne glede na poreklo, ki je manj pomembno od sposobnosti zagotavljanja dodane vrednosti.
Petrič za svoje pritlehne cilje uporablja ali bolje rečeno zlorablja pomoč naivnih sindikalistov,
kvaziuglednih ekonomistov in politike. Vse pa je spretno preoblekel v okrevanje države po koronakrizi.
Vsi namreč vpijejo o socialnem dumpingu, torej cenejši delovni sili iz Turčije in Kitajske, kot da tega niso
vedeli že pred leti. A takrat niso ukrepali, po Karavankah, ko so videli, da do posla težko pridejo na
običajen način, s serijskim vlaganjem pritožb na izbor ponudnika, pa so očitno izbrali drugačno taktiko.
18

Požareport.si
Država: Slovenija

08.06.2020
Ponedeljek, 06:24

Kazalo

https://pozareport.si/post/547762/bila-bi-res-iron...

4/5

Zdaj za izločitev konkurence po naših informacijah izvajajo hude pritiske na vseh frontah – od politike do
2TDK in medijskega kartela v službi bivšega režima. Pri tem jih ne zanima, da bi izločitev pomenila
pripravo novih javnih naročil, možnost morebitnih tožb proti Sloveniji in predvsem nov zamik
megagradbenega projekta, na katerega čakamo že več desetletij, saj bi bilo treba postopke izbire ob
izločitvi pripraviti na novo.
To bi pomenilo leto oziroma ob morebitnem serijskem vlaganju pritožb celo dve leti zamude, po vodi pa
bi splavalo ne samo več sto milijonov bruseljskega denarja za projekt, ampak tudi ugled Slovenije kot
resne države v Bruslju. Bi nam po tem resne finančne institucije iz tujine sploh še kdaj namenile kaj
denarja? A s tem si Petrič in kompanija seveda ne belita glave, saj vse to pomeni ekstraprofite in večje
možnosti za neupravičeno pridobitev posla tudi brez 17-milijonskih popustov, kot smo jih videli pri
Karavankah. Pri drugem tiru bodo morebitni dobički seveda še bistveno večji, saj je vrednost poslov tudi
do desetkrat in več višja kot pri Karavankah. To pa so že zneski, o katerih so tudi že zdavnaj padli
gradbeni baroni Zidar, Črnigoj in Tovšakova lahko zgolj pobožno sanjali.

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

Če se Petričev srhljivi načrt uresniči, bomo na koncu videli ponovitev
avtocestnega scenarija: zamude, podražitve, afere, tokrat celo izgubo
evropskih milijonov.

Pri tem so seveda enako glasni tako v Gospodarski zbornici kot gradbeni sindikalisti, na primer Oskar
Komac, in ekonomisti, kot je Jože P. Damijan. Vsi v en glas kričijo, da ne želijo prelivanja dobičkov v
tujino in da morajo na gradbiščih delati domači delavci. Kot da nihče od njih ni niti od daleč videl
brezštevilnih gradbišč po Sloveniji, kjer se že več deset let praktično ne sliši drugega kot jezikov bivše
skupne države, v zadnjih letih vse bolj tudi albanščine. Ti delavci že sedaj večino denarja od svojih že
tako mizernih plač pošiljajo v tretje države, enako, kot bi jih morebitni kitajski ali turški delavci.
Če se Petričev srhljivi načrt uresniči, bomo na koncu videli ponovitev avtocestnega scenarija: zamude,
podražitve, afere, tokrat celo izgubo evropskih milijonov. Tudi pri avtocestah je širokogrudno asistirala
država z avtocestnim programom, gradbeni baroni pa so "pomagali" z razvpitim zemonskim dogovorom.
Ali morebiti tudi tokrat že obstaja kak podoben skriti dogovor, bomo najverjetneje izvedeli šele čez leta,
ko bo že absolutno prepozno. Morda pa bo Stojan Petrič izvedel kar vse sam? Tako denimo kot pri
miniuverturnem projektu galerije Glinščica, kjer se je za nekaj deset metrov železniškega nadvoza moral
zbrati skupaj "cvetober" slovenske gradbene operative. Rezultat in epilog pa sta vsem dobro znana. In ti
oziroma taki bi torej izvajali stokrat, da ne rečemo tisočkrat večje in zahtevnejše projekte?!
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Morebitno razbitje dveh velikih javnih naročil na projektu 2. tir bi pomenilo zgolj podaljševanje agonije
skritih dogovorov, kartelnih preigravanj in spirale nenehnih pritožb, cena gradnje in predvsem cena
neizgradnje v razumnem roku pa bi zgolj skokovito rasli. Se ve, za Slovenijo bi bilo krasno, če bi imela
gradbeno operativo, ki bi lahko enakopravno konkurirala tujim, bolj kakovostnim, bistveno bolj izkušenim
in hkrati cenejšim ponudnikom. Ne samo doma, ampak tudi na tujem. A kaj ko slovenska gradbena
podjetja, če zanemarimo škofjeloški predorček, praktično še niso zgradila resnega predora?!
Kdo bi si mislil, da bo na braniku obrambe nacionalnega interesa pred parcialnimi, ozkimi zasebnimi
interesi stal ravno bivši unionski oziroma laški pivovar? Ampak ne gre pozabiti, da je Zorko
prodal Mercator Agrokorju (škoda le, da se to ni zgodilo tri leta prej, ker bi potem ta hrvaški domačijski
mastodont toliko prej propadel) in aktivno sodeloval pri prodaji Pivovarne
Laško nizozemskemu Heinekenu. V teh dveh primerih je brez dvoma dokazal, da mu domačijskost v
poslu ni prvo in edino merilo.

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

Najbolj zanimivo pri vsem skupaj pa je, da Petrič in kompanija več kot očitno računata, da jim bo z
nedopustnimi pritiski na neodvisnost in kakovost izbire izvajalcev pomagala kar
aktualna Janševa vlada s tretjim protikoronskim paketom. Tu drugi tir sicer ni izrecno omenjen, kar pa je
sprožilo zgolj še bolj agresiven pritisk gradbenih baronov verzija 2.0 na spremembo oddajanja poslov.
Njim pač ni pomembno, da vsa država profitira ob moderni infrastrukturi, pomembni so le njihovi ozki,
parcialni zasebni interesi.
Res bi bilo skrajno ironično, če bi idrijskemu tajkunu tisto, kar mu ni uspelo v času ministrovanja njegove
prvovrstne politične protežiranke Alenke Bratušek in v času vlade domačijskih interesov centrov moči
tranzicijske levice Marjana Šarca, uspelo pod ministrovanjem Jerneja Vrtovca in v času Janševe
antikorona koalicije. Spomnimo, NSi domačijska gradbena mentaliteta nikakor ni tuja, kar dokazujejo
pogosti obiski njihovih strankarskih prvokategornikov na Škrabčevi domačiji, kjer so zmeraj toplo in z
razumevanjem sprejeti.
V naslednjih tednih in mesecih bo torej jasno, ali si bo premier Janša privoščil, da svoj tretji vladni
mandat umaže s podporo gradbenim tajkunom iz zloglasnega Foruma 21, ali pa se bo raje odločil za
prekinitev domačijskega kovanja ekstraprofitov na račun kakovosti, cene in časa gradnje strateških
infrastrukturnih projektov v državi. V primeru slednjega bi mu bili slovenska logistika, zdravi, izvozno
usmerjeni del slovenskega gospodarstva in ne nazadnje tudi mi, davkoplačevalci neizmerno hvaležni.
(Aljuš Pertinač je voditelj televizijske oddaje #Faktor na TV3)
Kolumne izražajo stališča avtorja in ne nujno ustanovitelja spletnega portala Požareport.
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Trg dela: se bo sUa-omni optimizem
Nemcev prelil ljudi v Slovenijo?
V Sloveniji je neto napoved zaposlovanja za tretje letošnje četrtletje negativna prvič po letu 2013
nja v severovzhodni regiji,

kjer 13 odstot-

nja znaša minus tri odstotke in je negativna
prvič po začetku leta 2011. Za tretje četrtle-

zapo-

kov vprašanih podjetij pričakuje rast zaposlovanja, medtem ko so najbolj pesimistični

slovanje. V prihodnjem četrtletju bo za-

v osrednji in jugovzhodni regiji, saj petina

sporočili delodajalci v proizvodnji (neto na-

delodajalcev pričakuje upad zaposlovanja.

poved zaposlovanja je osemodstotna), sledi-

LAHA DAKIČ
lana.daklc@flnance.sl

Korona virus je tako rekoč

poslovala

ustavil

dobra desetina vprašanih

financ, zavarovalništva in poslovnih

storitev.

Glede na velikost podjetja je največ nego(12 odstotkov vpra-

podjetij, največ na področju

slovenskih

Najslabše

kaže trgu

dela v

go-

šanih ne ve, ali bodo zaposlovali ali odpuš-

vedi v avstrijskih finančnih in poslovnih storitvah (-11 odstotkov).

ManpovverGroup. Pogledali smo napo-

vprašanih), še kaže anketa ManpovverGroup.

za Slovenijo

in tudi

čali),

Spomnimo, vlada je podaljšala ukrep

za trge, kamor Slovenija največ izvaža.

najslabše pa so napo-

3. Italija

subvencioniranega čakanja na delo do kon-

ki jo je koronavirus med evropskimi državami najbolj prizadel, je se-

ca junija in s tem v nekaterih podjetjih pre-

zonsko prilagojena

slovanja za poletje minus pet odstotkov.

vprašanih podjetij, 18 odstotkov jih je napo-

stavila odpuščanja na poletje in zgodnjo jesen. Trenutno je na zavodu za zaposlovanje

vedalo zmanjšanje zaposlovanja, medtem
ko jih 64 odstotkov ne načrtuje sprememb.

okoli 90 tisoč brezposelnih. Vladni urad za
makroekonomske analize in razvoj (Umar)

Od julija do konca septembra je v Sloveniji
rast zaposlovanja napovedalo 11 odstotkov

V

anketi

ManpovverGroup je

sodelovalo 388

slovenskih podjetij.
-

to je razlika med deležem de-

vanja, v proizvodnji je neto napoved zaposlovanja minus en odstotek, v gradbe-

Umar

sicer v svoji napovedi po

COVID-19

zaposlovanja -25 odstotkov.

scenariju napoveduje, da bo zaposlenost letos

medletno nižja za

Večina panog napoveduje upad zaposlo-

ništvu minus tri, najslabše pa kaže itali-

rast), že v prihodnjem

in je

napoved zapo-

janskemu turizmu, kjer je neto napoved

ki pričakujejo upad - za tretje letošnje četrtletje na ravni države tako znaša

minus en odstotek
odstotnih točk.

neto

brezposelnih.

lodajalcev, ki pričakujejo rast zaposlovanja,
in tistimi,

V Italiji,

napoveduje, da bo povprečje tega leta 87.500

Sezonsko prilagojena neto napoved zaposlovanja
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in gradbeništvo

(minus en odstotek),

vedi

zaposlovanja

ta trgovina (pet odstotkov)

tovosti v mikropodjetjih

medtem ko velika podjetja najbolj napovedujejo upad zaposlovanja (26 odstotkov

stinstvu, razkriva četrtletna raziskava

tje so najboljše napovedi glede zaposlovanja

upadla za 1,9 odstotka (lani 2,4-odstotna

letu pa naj bi spet zras-

la za 0,5 odstotka.
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4, Hrvaška

Pri naši južni sosedi Hrvaški podatki še
niso sezonsko prilagojeni, tako da neto
napoved zaposlovanja za prihodnje četrtletje znaša dva odstotka. Najbolj op-

Kako kaže po Evropi
V regiji EMEA (Evropa, Bližnji vzhod,

Afri-

timistični so delodajalci v gradbeništvu

Optimizem v finančnih in poslovnih

ka)

Slovenija ostaja med bolj optimistični-

(neto napoved zaposlovanja

znaša 15 od-

storitvah

stotkov), največ odpuščanja

pa se napo-

V Sloveniji so najbolj spodbudne napovedi

mi pri napovedih zaposlovanja - uvrstila
seje na tretje mesto, za Hrvaško in Nemči-

veduje v proizvodnji (neto napoved za-

zaposlovanja v panogah finance, zavaroval-

jo. Na repu lestvice je Slovaška, kjer sezon-

poslovanja je -11 odstotkov).

ništvo, nepremičnine

in poslovne storitve,

kjer je dodatno zaposlovanje za poletje na-

sko prilagojena neto napoved zaposlovanja

Sezonska neto napoved zaposlovanja znaša en

odstotek

in je

medletno nižja za 17 od-

5,

znaša -15 odstotkov.

povedalo 13 odstotkov vprašanih podjetij.

Glavni slovenski izvozni trgi so

Francija

Nemči-

Med glavnimi izvoznimi trgi ima Franci-

ja, Italija, Hrvaška, Avstrija, Francija, Polj-

ja najslabšo neto napoved zaposlovanja

ska

za tretje trimesečje: -11 odstotkov. Napo-

in Rusija.

Pogledali smo napovedi za-

stotnih točk.

poslovanja za prvih pet trgov.

Najslabše napovedi pa so pričakovano v
gostinstvu in hotelirstvu, ki ju je koronavi-

L Nemčija

gojena neto napoved zaposlovanja znaša

vedi so negativne v vseh glavnih panogah: najbolj

trime-

Nemčijaje za Slovenijo najpomembnejša iz-

-54

sečju bo v tej panogi sicer zaposlovala dese-

vozna partnerica: sezonsko prilagojena ne-

odstotkov),

tina vprašanih podjetij, a jih kar 27 odstotkov napoveduje upad zaposlovanja. Sezonska neto napoved zaposlovanja je -13 odstotkov, medletno je nižja za 30 odstotnih točk.

to napoved zaposlovanja za tretje četrtletje

tve (-11

tega leta znaša en odstotek in je nižja tako

odstotkov).

rus najbolj prizadel.

V prihodnjem

in gradbeništvu znaša sezonska neto napoved zaposlovanja po minus štiri odstotke. V proizvodnji 24 odstotV proizvodnji

kov vprašanih podjetij načrtuje zmanjšanje
zaposlovanja, v gradbeništvu pa 21 odstotkov, vendar pa je v gradbeništvu tudi več ne-

kot tudi medletno

prila-

sledijo proizvodnja (-14

finančne in poslovne storiodstotkov) in gradbeništvo (-10

(za 12

odstotnih

točk).

letošnje poletje najbolje kaže nemškemu gradbeništvu, saj je sezonsko prilago-

Za

jena neto napoved zaposlovanja šestodstotna. Pozitivna napoved je tudi za nemške finančne in poslovne storitve - pet odstotkov.
V nemški proizvodnji je napoved minus tri

odstotke, najslabše pa kaže nemškemu

tij ne ve, ali bodo zaposlovala ali odpuščala.

rizmu,
-16

tu-

kjer je neto napoved zaposlovanja

odstotkov.

v severovzhodni

regiji
Po

odstotkov),

(sezonsko

glede na četrtletje prej (za 11 odstotnih točk)

gotovosti, saj 12 odstotkov vprašanih podje-

Najbolj spodbudno

v turizmu

slovenskih regijah bo največ zaposlova-

2. Avstrija
V sosednji Avstriji neto napoved zaposlova-
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Napovedi zaposlovanja po
panogah v Sloveniji

Nemci najbolj optimistični v
regiji EMEA
Sezonsko prilagojena neto napoved
zaposlovanja v odstotkih

qradbeništvo
Hrvaška’

Nemčija

-1

Slovenija

finančne

in

storitve

poslovne

Avstrija
Italija
Madžarska

Finska

proizvodnja

5

Bolgarija
Grčija

-13 %

-A
||

qostinstvo

Češka

in hotelirstvo

Švica
Francija
Švedska
Španija

trqovina

.

Romunija

Slovaška
Vir: ManpowerGroup
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Manj naročil, manj zaposlenih v
koroškem gospodarstvu
Jasmina Detela

Doslej je brez dela v Grammerju ostalo 18 delavcev (proizvodnih in iz uprave), dva sta se
predčasno upokojila, sedmim delavcem v proizvodnji pa niso podaljšali pogodbe o zaposlitvi.

Aktualno

Spopadanje s krizo: od skrajšanega delovnega časa do prekinitev
pogodb o zaposlitvi, za zdaj v glavnem za določen čas. Večina podjetij je
ves čas poslovala, vladne ukrepe ocenjujejo za dobrodošle
Tudi koroška podjetja se spopadajo s posledicami epidemije, ki je mnogim zadala hud udarec. Veliko
jih je skorajda čez noč ostalo brez dela ali je (bila) njihova proizvodnja precej okrnjena. Nekateri
napovedujejo zmanjšanje števila zaposlenih.

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

Tuji partnerji ustavljali obrate
V posebno hudi krizi je avtoindustrija, s tem pa njeni dobavitelji, tudi na Koroškem. V slovenjgraški
družbi Adient s 560 zaposlenimi, kjer proizvajajo sestavne dele za avtomobilske sedeže, niso ustavili
strojev. V marcu je delalo od 10 do 15 odstotkov zaposlenih, zdaj okoli 70 odstotkov. So pa oziroma
še koristijo vladne ukrepe za pomoč podjetjem. Odpuščali niso, kako bo v prihodnje, bo odvisno od
pogajanj s sindikati in naročil kupcev, pojasnjujejo v družbi. Medtem so sicer neuradno zaokrožili
podatki, da bi lahko bilo v najslabšem primeru vprašljivih več deset delovnih mest. "V prihodnjih
tednih imamo napovedane seje sveta delavcev in sindikata, kjer bo verjetno znano kaj več glede
morebitnih odpuščanj. Uradnih informacij nimamo, je pa trenutno naročil manj in verjetno za vse
delavce v prihodnje ne bo dela," je povedal predsednik podjetniškega sindikata Bojan Rošer.
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Doslej je brez dela v Grammerju ostalo 18 delavcev (proizvodnih in iz uprave), dva sta se
predčasno upokojila, sedmim delavcem v proizvodnji pa niso podaljšali pogodbe o zaposlitvi.

V Grammerju Automotive Slovenija v Slovenj Gradcu so začeli ustavljati proizvodne linije 16. marca,
med 23. marcem in 4. majem pa je celotna proizvodnja stala. "Razlog je bil, da so naši kupci ustavili
proizvodne linije in ni bilo naročil. Zaposleni so najprej koristili ure in dopuste, kasneje so odšli na
čakanje na delo," pojasnjuje direktor Darjan Pušnik.
Od 25. maja delajo na vseh linijah v zmanjšanem obsegu. Doslej je brez dela ostalo 18 delavcev
(proizvodnih in tudi iz uprave), dva sta se predčasno upokojila, sedmim delavcem v proizvodnji pa
niso podaljšali pogodbe zaposlitvi. S 1. junijem so uvedli skrajšani delovni čas. Upad naročil je do
30-odstoten, odvisno od kupcev. "Poleg tega se nam konec junija začasno izteka tudi projekt Toyota
Yaris, ki ga lahko nadomestimo šele v septembru," pojasnjuje direktor. Upa, da bodo lahko izpad
prihodkov nadomestili v drugi polovici leta in poslovno leto zaključili s pozitivno ničlo.
CNC Pušnik okrnjeno
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V radeljskem podjetju CNC P&K Pušnik je od marca do junija večina čakala na delo, delalo jih je le
okoli 20. V podjetju, kjer te dni dela približno sto delavcev, so zadovoljni, da je vlada podaljšala
ukrepe za čakanje na delo doma še v juniju. "Za zdaj smo morali zaključiti delovno razmerje
enajstim zaposlenim za določen čas. Želimo si, da jih bomo lahko takoj, ko bo to mogoče, zaposlili
nazaj. Skrajšanega delovnega časa za zdaj ne bomo koristili," je povedala direktorica Helena
Pušnik Knez. Upad realizacije v aprilu in maju je bil kar 90-odstoten, manjše izboljšanje pričakujejo
v juniju, glede na napovedi v avtoindustriji naj bi začeli več delati šele v avgustu. "Konec leta
pričakujemo za najmanj 20 odstotkov nižjo realizacijo kot preteklo leto, posledično tudi nižji rezultat
poslovanja. Trenutno je naša prioriteta čim prej zapolniti razpoložljive kapacitete, da spet dobimo
naročila in lahko normalno nadaljujemo proizvodnjo," je zaključila.

Tomaž Ranc

V aprilu in maju so v mežiškem Cablexu beležili okoli 30-odstotni upad naročil, a se že vračajo na
pričakovano raven.

V mežiškem Cablexu je proizvodnja potekala neprekinjeno, a omejeno. Na delovnih mestih je bilo v
času epidemije prisotnih od 85 do 90 odstotkov zaposlenih. Delo od doma so odredili režijskim
zaposlenim, na čakanje pa napotili zaposlene, ki se zaradi zdravstvenega stanja uvrščajo v rizične
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skupine in tiste z otroki do 15. leta in brez varstva. Glede na trenutni obseg dela in napovedi o
uvedbi skrajšanega delovnega časa ne razmišljajo. "V aprilu in maju smo beležili okoli 30-odstotni
upad naročil, a se stanje vrača na pričakovano raven. Če jeseni ne bo novih okužb, lahko na podlagi
zasedenosti z naročili in ocen kupcev pričakujemo do desetodstotni upad prihodkov od prodaje v
letošnjem letu v primerjavi z lani," pojasnjujejo v družbi, kjer trem delavcem niso podaljšali pogodbe
za določen čas.
V Monterju iščejo nove delavce

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

V dravograjskem Monterju so ves čas epidemije delali, beležili pa enormni dvig bolniškega staleža.
"Ta se nam je povečal za kar 250 odstotkov v primerjavi z lani. Posledično je bil velik padec
realizacije, manj smo naredili in manj odpremili, kar je bil vzrok, da so bili naši kupci slabe volje,"
pojasnjuje direktor Bogdan Kadiš.

Bogdan

, Monter: ”Ob angažiranosti vodstva in vseh zaposlenih smo preživeli že kar nekaj kriz ali jih celo obrnili

Kadiš

sebi v prid.”
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Veseli so, da jim je ob strogih varnostnih in higienskih ukrepih uspelo onemogočiti vnos virusa v
podjetje, obrat, kjer je zaposlen delavec, ki se je okužil doma, pa so za en teden zaprli. Dela imajo
trenutno dovolj, zato ne bodo uvedli skrajšanega delovnega časa, tudi odpuščanj ne načrtujejo. Celo
nasprotno, zaposlili so nekaj novih sodelavcev. "Kdor je pripravljen pošteno delati, so mu vrata
Monterja odprta," vabi direktor, ki kljub precejšnjem padcu naročil v zadnjih dveh mesecih ostaja
optimist. "Ob angažiranosti vodstva in vseh zaposlenih smo preživeli že kar nekaj kriz ali jih celo
obrnili sebi v prid. Bo pa v tem času dobrodošla vsaka oblika pomoči države."

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

Regres v TAB tak kot v SIJ Metalu
Potem ko smo poročali, da so sindikati oziroma delavci na ravenski lokaciji družb Skupine
SIJ izrazili nezadovoljstvo z regresom in da so med drugim razočarani deloma tudi zato, ker
v nekaterih družbah v tem okolju kljub krizi napovedujejo boljši regres, so iz TAB Mežica
sporočili, da bodo tudi pri njih junija izplačali 1050 evrov regresa. Regres je ostajal
nespremenjen, torej minimalen, tudi po sestanku na sedežu SIJ, na katerem je uprava
socialnim partnerjem podrobneje predstavila otežene razmere. V sindikatih v SIJ zdaj
pričakujejo, da bodo poslovodstva družb delavcem predstavila razmere na zborih delavcev,
s tem pa tudi razloge za nizek regres. V TAB Mežica so sicer že pojasnili, da iščejo rešitve
za sto delavcev, za katere je dela manj ali ga ni. To rešujemo s premestitvami delavcev v
okviru Skupine TAB v Sloveniji, nepodaljševanjem pogodb za določen čas, upokojitvami in
prekinitvami pogodb. "Trudili se bomo, da bo teh čim manj," dodaja Bogomir Auprih,
direktor TAB Mežica. (plt)

V radeljskem Stroju s 103 zaposlenimi so imeli v aprilu zapolnjenih 85 odstotkov kapacitet, maja pa
le še 50. Zgodile so se odpovedi in prestavitve naročil kupcev, ki so predvsem s področja
gradbeništva in rudastva, na poznejše mesece. "Podobno je stanje v juniju, upam, da se v juliju in
avgustu ne poslabša. Največji problem je, da novih naročil ni," pove direktor Tomaž Kaiser. V aprilu
je bilo na čakanju na delo okoli pet odstotkov zaposlenih, v maju se je delež dvignil na 50 odstotkov,
podobno velja za junij. Z julijem bodo uveljavili skrajšan delovni čas. Iz poslovnih razlogov so
odpustili sedem ljudi (v enem primeru je šlo za predčasno upokojitev). Novih odpuščanj ne
načrtujejo, so pa zaposlenim v proizvodnji znižali plače za pet odstotkov, delavcem v režiji še
dodatno med dvema in petimi odstotki, na drugi strani pa vsakemu delavcu odobrili dan dopusta
mesečno več. Ukrep je v veljavi do izboljšanja situacije. "Glede na drugi kvartal lani je padec
realizacije okoli 50-odstoten, na letnem nivoju bomo padli za okoli 30 odstotkov. Cilj je, da poslovno
leto sklenemo s pozitivno ničlo," dodaja direktor.
Izpada letos ne bodo nadoknadili
V Marlesu PSP s proizvodnjo in sedežem v Podvelki proizvodnja ni stala, da so lahko poskrbeli za
varnost, so število zaposlenih, ki so delali, prepolovili. "Za zdaj se je delo v podjetju vrnilo v stare
tire, nimamo upada naročil, bo pa seveda nemogoče nadoknaditi čas, ko smo delali v omejenem
obsegu, saj so naše kapacitete omejene. Prav zaradi omejenih proizvodnih kapacitet izpada
prihodkov, ki smo ga imeli v času, ko smo delali v zmanjšanem obsegu, v prihodnjih mesecih ne
bomo mogli nadoknaditi, tako računamo, da bo upad prihodkov v primerjavi z lani najmanj
desetodstoten," pojasnjuje direktorica Tjaša Orešek.
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Podjetje Bijol v Vuzenici

V Bijolu v Vuzenici je delo potekalo nemoteno, delalo je skoraj vseh 52 zaposlenih, šest jih je bilo na
čakanju. "Za zdaj nismo odpuščali, tudi nismo imeli zaposlenih, ki bi jim potekla pogodba, in nismo
nikogar predčasno upokojili. Trenutno imamo upad naročil, stranke se težje odločajo za nabavo
novih osnovnih sredstev zaradi negotove situacije. Verjamemo, da se bo stanje počasi normaliziralo,
ampak po vsej verjetnosti šele jeseni. Kako bo koronavirus vplival na poslovanje, je težko
napovedati, vsekakor bo rezultat precej slabši, kot je bil v preteklih letih," so pojasnili.
V CNC Pušnik Radlje so prekinili pogodbo enajstim zaposlenim za določen čas
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NE ZAMUDI

Koraki do uspeha: Kristjan Mugerli,
Kolektor CPG
IZPOSTAVLJENO

od Redaktor

objavljeno Junij 08, 2020

V torkovi pogovorni oddaji Koraki do uspeha bo naš gost Kristjan Mugerli, direktor Kolektorja CPG Nova Gorica. Kako kaže
gradbeništvu v severnoprimorski regiji? Kako se soočajo z izzivi kadrovanja in konkurence multinacionalk pri velikih projektih? Je
korona - kriza spremenila gradbeni sektor? O vsem tem bomo povprašali gosta, ki ji bil leta 2016 proglašen za gospodarstvenika
Primorske. Bodite z nami v torek, 9.6.2020, od 11.00 do 12.00. Javljali se bomo v živo iz Noe Restaurant and Wine bara iz Vočje
Drage, ki je tudi sponzor te oddaje.

Korake so uspeha soustvarjamo s Primorskim tehnološkim parkom iz Vrtojbe.

Prebrano 20 krat
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Svetovni dan oceanov: Skupaj zmoremo – zaščitimo
življenjska okolja morskih organizmov
8. 6. 2020

Ministrstvo za okolje in prostor
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Današnji Svetovni dan oceanov (8. junij) je svetovni dan praznovanja oceanov in
vsakoletni poziv za čim večje sodelovanje vseh deležnikov družbe s ciljem ohranitve
oceanov. Vsako leto se izpostavi tema za katero se oceni, da je z vidika ohranitve morij
izjemnega pomena. Letošnja tema ima slogan Skupaj zmoremo – Zaščitimo življenjska
okolja morskih organizmov in poziva svetovne voditelje naj do leta 2030 zaščitijo vsaj
30 % svetovnih morij ter na ta način omogočijo ohranitev ali povečanje biotske
raznovrstnosti morij.

Svetovni dan oceanov in aktivnosti za ohranitev morij se na mednarodni ravni odvijajo od leta
2002 v okviru projekta »The Ocean project«. Združeni narodi pa so uradno Svetovni dan oceanov
razglasili leta 2008, ko je generalna skupščina Združenih narodov sprejela pripadajočo resolucijo.
Zadnjih nekaj let se krepi zavedanje, da ima netrajnostno ravnanje družbe z morskimi ekosistemi
pomembne negativne posledice na morja. Posledice se kažejo v preobremenjenosti morij z
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odpadki, podvodnim hrupom, z onesnaževali, upadom gospodarsko pomembnih ribjih populacij in
drugih morskih organizmov ter biotske pestrosti. Pomembno grožnjo kakovosti morij predstavljajo
tudi podnebne spremembe, ki pomembno vplivajo na spremembe v dinamiki procesov morskih
ekosistemov.

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

Netrajnostno ravnanje z morji, tako na nacionalni ravni, kot v subregiji Jadranskega morja, v
soodvisnosti s podnebnimi spremembami, kaže negativne posledice tudi v slovenskem morju.
Posodobljena presoje stanja morskih voda, ki jo je ministrstvo pripravilo skladno z Direktivo
56/2008/ES, zadnjič spremenjeno 17. maja 2017 (morska direktiva), nakazuje preobremenjenost
slovenskega morja in subregije Jadranskega morja z odpadki ter izgubo gospodarsko
pomembnih vrst rib in drugih morskih organizmov. Pojavlja se tudi vse večja prisotnost tujerodnih
vrst, ki pomembno vplivajo na domači morski ekosistem ter porast v jakosti podvodnega hrupa, ki
lahko pomembno negativno vpliva na morske organizme. Vse to se že kaže v upadanju biotske
raznovrstnosti tudi v slovenskem morju in subregiji Jadransko morje.
Pomen ohranitve ali povečanja biotske raznovrstnosti morij je prepoznala tudi Evropska komisija
(EK) zato je izdala dokumenta Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 ter Zeleni
dogovor. V teh dokumentih EK pojasnjuje, da ima upad biotske raznovrstnosti pomembne
negativne vplive na gospodarstvo (npr. morsko ribištvo, kmetijstvo, prehrambna industrija,
gradbeništvo, itd.) predvsem zaradi upada ekosistemskih storitev, ki jih sicer nudi »zdravo«
naravno okolje. EK ob tem poudarja, da več kot polovica BDP temelji na ekosistemskih storitvah
(npr. prehrana, turizem, rekreacija) in da je ohranitev ali povečanje biotske raznovrstnosti nujna
za ugoden vpliv na gospodarski in socialni vidik družbe. EK tako predlaga, da se do leta 2030
vzpostavi bolj povezana območja s posebnim pomenom za ohranjanje ali povečanje biotske
raznovrstnosti, kot so npr. povezana območja Natura 2000 ali pa vzpostavitev modrih in zelenih
koridorjev tudi na čezmejni ravni, ne le v nacionalnih okvirih. Za primerjavo dodajamo podatek, da
je v EU morjih takšnih območij manj kot 1 %.
Pomembnost ohranjanja ali povečanja biotske raznovrstnosti ter dobrega stanja morja je bila
prepoznana tudi v slovenskem morju. Z Načrtom upravljanja z morskim okoljem za obdobje
2017-2021, ki ga je pripravilo ministrstvo in sprejela Vlada RS, so bili sprejeti ukrepi za
zagotovitev trajnostne rabe morja in preprečevanje upadanja biotske raznovrstnosti. Med temi
ukrepi sta npr. ukrep za preveritev vzpostavitve modrih koridorjev na čezmejni ravni oziroma v
Jadranskem morju, katerega del je slovensko morje ter ukrep za pripravo pomorskega načrta na
morju, ki je trajnostno naravnan in čezmejno usklajen.
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Nemška industrijska proizvodnja aprila z rekordnim
padcem
08.06.2020 09:36

Frankfurt, 08. junija (STA) - Nemška industrijska proizvodnja je aprila v primerjavi z
marcem zaradi posledic koronavirusne krize padla za 17,9 odstotka. To je največji
padec od januarja 1991, ko je nemški statistični urad začel zbirati te podatke, piše
francoska tiskovna agencija AFP.
Nemška industrijska proizvodnja je marca, ko je koronavirus zajel Evropo, v primerjavi s
februarjem upadla za 8,9 odstotka. Aprila je na mesečni ravni padla za skoraj 18 odstotkov,
na letni ravni pa za 25,3 odstotka.

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

Proizvodnja strojne opreme je upadla za 35,3 odstotka, proizvodov za vmesno porabo za
13,8 odstotka in za široko porabo 8,7 odstotka. V avtomobilski industriji se je znižala za
74,6 odstotka, v gradbeništvu za 4,1 odstotka.
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Spletno orodje za
ocenjevanje tveganj

OiRA je spletna aplikacija namenjena ocenjevanju tveganja v
posameznih gospodarskih dejavnostih. Aplikacija je brezplačna,
enostavna za uporabo ter namenjeno predvsem mikro in malim
podjetjem.

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

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je
s sodelovanjem socialnih partnerjev do sedaj razvilo OiRA orodja
za naslednje gospodarske dejavnosti:
– avtoserviser
– cestni transport
– čiščenje poslovnih prostorov
– elektroinštalater

33

Si24.news
Država: Slovenija

08.06.2020
Ponedeljek, 08:44

Kazalo

https://si24.news/2020/06/08/spletno-orodje-za-oce...

2/3

– frizerski saloni
– gradbeništvo
– kovinar
– krovec
– kuhar
– mesar
– mizarske delavnice
– natakar
– novinar
– parketar
– pekarne
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

– pisarne
– prodajalne
– slikopleskar/črkoslikar/fasader
– učitelj
– vulkanizer.
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Vabljeni k uporabi aplikacije OiRA in si brezplačno izdelajte
oceno tveganja za vaše podjetje: LINK
Objava je v okviru projekta NAPREJ v zdravo in aktivno
prihodnost: LINK.
PR: GZS
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Gradbinci opozarjajo na težave zaradi epidemije in upad
naročil
08.06.2020 15:59

Ljubljana, 08. junija (STA) - Gradbinci, združeni v sekciji gradbincev pri Obrtnopodjetniški zbornici Slovenije (OZS), opozarjajo, da je epidemija covida-19 prizadela
številne male gradbince, saj svojih storitev niso smeli ponujati potrošnikom.
Ocenjujejo, da bodo imeli letos in prihodnje leto velik upad naročil in pomanjkanje dela
predvsem majhni poslovni subjekti.
Kot so sporočili iz OZS, gradbinci zaradi omenjenih težav pričakujejo lažji dostop do
likvidnostnih sredstev in dodatno pomoč za gradbena podjetja, ki jim bodo upadla naročila.
Veliko investitorjev, predvsem malih, si je namreč zaradi epidemije premislilo in bodo svoje
načrtovane investicije izvedli pozneje.

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

"Po nekaterih podatkih naj bi bilo zaenkrat dela še dovolj, saj je treba nadoknaditi nastale
zamude in dokončati vse že dogovorjene in začete gradnje in obnove. Zaskrbljujoč pa je
podatek, da za drugo polovico tega leta in seveda za prihodnje leto večina manjših izvajalcev,
tako gradbenih, zaključnih gradbenih del kot tudi inštalacij, ne bo imela dovolj dela glede na
svoje kapacitete," je ocenil predsednik sekcije gradbincev pri OZS Zoran Simčič.
Skoraj za en mesec so se ustavili tudi postopki izdajanja novih gradbenih dovoljenj, kar
pomeni, da bo manj novogradenj oz. bo pri njihovi gradnji prišlo do zamika, na bankah pa so
manj ugodni pogoji za pridobivanje kreditov kot pred epidemijo. Poleg tega je, kot so navedli,
občutiti tudi strah in negotovost med ljudmi oziroma potrošniki, kar še dodatno slabo vpliva na
načrtovanje novih investicij.
V sekciji ocenjujejo, da bodo v prihodnjem obdobju na slabšem predvsem mali gradbinci. Da bi
vsaj malo omilili negativne posledice epidemije, gradbinci pričakujejo lažji dostop do
likvidnostnih sredstev in dodatno pomoč za tista podjetja, ki bodo imela upad naročil.
Odlok o začasni prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom je s 16. marcem
popolnoma zaustavil izvajanje vseh, tudi gradbenih storitev, za fizične osebe oz. potrošnike.
Prav na tem področju pa so najbolj aktivni manjši gradbeni podjetniki in obrtniki. Tako so z
dejavnostjo prenehali izvajalci vseh gradbenih in zaključnih gradbenih del ter inštalacij na
objektih fizičnih oseb, tako na novogradnjah kot tudi pri izvajanju vzdrževalnih del na
obstoječih objektih.
Ponoven zagon je bil postopen, najprej v začetku aprila na zunanjih delih stavb in v praznih,
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še nevseljenih objektih in stanovanjih, šele sredi maja pa tudi v notranjosti objektov. Za
nekatera manjša podjetja v gradbeništvu, ki so ozko specializirana in v veliki meri odvisna od
naročil posameznih potrošnikov, je to pomenilo več kot dvomesečno zaustavitev dejavnosti, ki
je bila za mnoge hud udarec.
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Veliko je bilo iskanja dodatnih možnosti za poslovanje in seveda čakanja na delo, tudi nekaj
odpuščanj zaposlenih in zapiranja podjetij. Velike težave so imeli in še imajo gradbinci s
svojimi zaposlenimi, ki večinoma prihajajo iz tako imenovanih tretjih držav. Nekateri zaposleni
se po 13. marcu še niso vrnili v Slovenijo, nekateri pa vse od začetka marca še niso bili doma.
Tudi vsi tisti, ki želijo samo na krajši dopust, morajo ob vrnitvi na delo v dvotedensko
karanteno, kar predstavlja dodaten strošek delodajalca in izgubo dragocenih delovnih ur, so
dodali v OZS.
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Večanje brezposelnosti se umirja! Delodajalci ponovno zaposlujejo
8. junija, 2020

Ukrepi zadoščajo in ohranjajo delovna mesta

Podatki za mesec maj so nekoliko spodbudnejši v primerjavi s preteklima mesecema, kar
nam lahko vrača nekaj optimizma, so sporočili iz Ministrstva za delo, družino, socialne

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

zadeve in enake možnosti.

ZMANJŠANJE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, KI GA JE
POVZROČILO SPOPADANJE Z BOLEZNIJO COVID-19, SE JE
V DRUGI POLOVICI MARCA IN V APRILU MOČNO ODRAZILO
NA OBSEGU BREZPOSELNOSTI, V MAJU PA SE JE
NARAŠČANJE BREZPOSELNOSTI UMIRILO. REGISTRIRANA
BREZPOSELNOST JE V MAJU PORASLA ZA 2,0 % NA 90.415
OSEB. GLEDE NA APRIL SO SE NOVE PRIJAVE
BREZPOSELNIH SKORAJ PREPOLOVILE, PRECEJ PA JE
PORASLO ŠTEVILO ODJAV IZ EVIDENCE BREZPOSELNIH.
NARAŠČA TUDI POVPRAŠEVANJE DELODAJALCEV PO
DELAVCIH, V MAJU JE BILO PRI ZAVODU PRIJAVLJENIH ZA
67,9 % VEČ PROSTIH DELOVNIH MEST KOT V APRILU.
Trend naraščanja brezposelnosti se je umiril
Trend naraščanja števila brezposelnih oseb se je nekoliko umiril, manj je prijav v
evidenco brezposelnih, še posebej pozitivno pa je, da narašča tudi povpraševanje
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delodajalcev po delavcih in s tem tudi zaposlovanje, kar vliva določeno mero optimizma
glede prihodnjih trendov na trgu dela.

Povečanje števila delovnih mest. Foto: Twitter

Nekatere gospodarske panoge bodo potrebovale več časa za okrevanje. Kriza je najbolj
vplivala na gostinstvo, nadpovprečna rast brezposelnosti je še v dejavnostih prometa in
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skladiščenja ter poslovanja z nepremičninami. Ravno za tiste delodajalce, ki se soočajo z
večjim upadom prometa in znižanjem poslovne aktivnosti, so na vladi pripravili ukrep
delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa, ki je del PKP3. S tem
ukrepom želijo omogočiti delodajalcem, da ohranijo delovna mesta in tako zadržijo
zaposlene v delovnem razmerju, čeprav začasno za krajši delovni čas. Ukrep zagotavlja
ustrezno spodbudo delodajalcem, prav tako pa ohranja nivo socialne varnosti in
nadomestilo dohodka delavca. Ukrep je stopil v veljavo s 1.6.2020 in na Zavodu RS za
zaposlovanje že beležijo veliko zanimanje delodajalcev za ukrep. Delodajalci bodo ukrep
lahko koristili do 31.12.2020.
Do sedaj rešili skoraj 276.000 delovnih mest
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Povračilo nadomestila plače. Foto: Twitter

V okviru PKP2 je Zavod RS za zaposlovanje za ukrep začasnega čakanja na delo prejel
skoraj 47.000 vlog delodajalcev za povračilo nadomestila plače za čakanje na delo, in
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sicer za skoraj 276.000 zaposlenih (podatki do vključno 28. 5. 2020).
Delodajalci na veliko zaposlujejo
Delodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev s področja gradbeništva,
predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so maja Zavodu sporočili
7.282 prostih delovnih mest, kar je 67,9 % več kot aprila.
Največ za naslednje poklicne skupine:

Poklicna skupina
Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah
Zidarji ipd.
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev

število prostih delovnih
mest
304
262
242

Č
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Čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ipd. v
uradih, hotelih in drugih ustanovah
Natakarji
Delavci za preprosta dela v predelovalnih
dejavnostih
Strokovni sodelavci za zdravstveno nego

242
239
235
217

Strokovnjaki za zdravstveno nego
Tesarji ipd.

181
174

Elektroinštalaterji

173

Preberite še:
Želite biti redno obveščeni o novostih
v vaši občini? Všečkajte FB stran:

Ukrepi so bili ustrezni in uspešni
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Modre zastave letos prejelo 13 naravnih kopališč in
marin
Modri zastavi med drugim prejeli marini v Portorožu in Izoli
P. B.| 8. junij 2020 ob 11:07
Piran - MMC RTV SLO, STA

Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Letos je okoljski znak modra zastava prejelo 13 naravnih kopališč in marin. Ta znak
je v Slovneiji prisoten že 26 let, odslej pa je vključen v zeleno shemo slovenskega
turizma kot trajnostni znak, ki je osnova za pridobitev znaka Green Beach.
Nad programom Modra zastava, ki v Sloveniji uveljavlja načela trajnostnega upravljanja in
samega razvoja trajnostnega turizma, bdi društvo Doves. Kot so sporočili, so v 26 letih
izvajanja programa podelili 217 modrih zastav za naravna kopališča in marine ter več kot 300
individualnih modrih zastav za plovila.
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Ta okoljski znak pa odslej podpira tudi Slovenska turistična organizacija. "Ponosni smo na
razvoj trajnostnih programov društva Doves-feeSlovenia in na dejstvo, da sta tako program
Modra zastava kot tudi program Zeleni ključ kot priznana certifikacijska trajnostna znaka
vključena v zeleno shemo slovenskega turizma," je pojasnjuje nacionalni koordinator
programov Modra zastava in Zeleni ključ Boris Šušmak.
Največ modrih zastav bo v občini Piran, plapolala bo namreč na centralni plaži ter
kopališčih Terme Krka Strunjan, Meduza, SalineraStrunjan, St. Bernardin, Vile Park
Bernardin in Kampa Lucija. V Izoli bo modra zastava obešena v Simonovem zalivu, V Kopru
pa na kopališču Mokra Mačka. Modre zastave sta prejela tudi Šobčev bajer v občini
Radovljica in grajsko kopališče Bled. Od marin sta modri zastavi prejeli marini
v Portorožu in Izoli.
Tudi letos so podelili dve posebni priznanji za izvedene okoljske aktivnosti kopališč in marin,
prejeli sta ju podjetje Šobec za razstavo o prostoživečih pticah in Istrabenz Turizem
za aktivnost opazovanje narave in morskih živali, namenjeno otrokom.
Okoljski znak Modra zastava je kazalnik (eko)kakovosti turistične destinacije, kot
prepoznani okoljski znak pa slovenskim občinam in turističnemu gospodarstvu daje priložnost
za promocijo turistične destinacije, so ob tem še zapisali v društvu in dodali: "Letošnja kopalna
sezona bo sicer nekaj posebnega, saj je celoten svet prizadela pandemija in posledično bo tudi
letošnja kopalna sezona najverjetneje nekoliko drugačna, kot smo jo bili vajeni do zdaj."
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Zaradi epidemije na udaru predvsem mali gradbinci
Ljubljana, 8. junij 2020 (MOREL)- Gradbinci, združeni v sekciji gradbincev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, opozarjajo, da je
epidemija Covid-19 prizadela številne male gradbince, saj svojih storitev niso smeli ponujati potrošnikom. Ocenjujejo, da bodo imeli v
drugi polovici leta in tudi v prihodnjem letu velik upad naročil in pomanjkanje dela predvsem majhni poslovni subjekti. Gradbinci zato
pričakujejo lažji dostop do likvidnostnih sredstev in dodatno pomoč za gradbena podjetja, ki jim bodo upadla naročila.
»Po nekaterih podatkih naj bi bilo zaenkrat dela še dovolj, saj je potrebno nadoknaditi nastale zamude in dokončati vse že
dogovorjene in začete gradnje in obnove. Zaskrbljujoč pa je podatek, da za drugo polovico tega leta in seveda za prihodnje leto
večina manjših izvajalcev, tako gradbenih, zaključnih gradbenih del kot tudi inštalacij, ne bo imela dovolj dela glede na svoje
kapacitete. Veliko investitorjev, predvsem malih, se je namreč zaradi epidemije premislilo in bodo svoje načrtovane investicije izvedli
kasneje,« poudarja Zoran Simčič, predsednik sekcije gradbincev pri OZS.
Skoraj za en mesec so se ustavili tudi postopki izdajanja novih gradbenih dovoljenj, kar pomeni, da bo manj novogradenj oziroma bo
pri njihovi gradnji prišlo do zamika, na bankah pa so manj ugodni pogoji za pridobivanje kreditov kot pred epidemijo. Poleg tega je
občutiti tudi strah in negotovost med ljudmi oziroma potrošniki, kar še dodatno slabo vpliva na načrtovanje novih investicij.
V sekciji ocenjujejo, da bodo v prihodnjem obdobju na slabšem predvsem mali gradbinci. Da bi vsaj malo omilili negativne posledice
epidemije, gradbinci pričakujejo lažji dostop do likvidnostnih sredstev in dodatno pomoč za tista podjetja, ki bodo imela upad naročil.
V zadnjem času večkrat slišimo, da se gradbeni projekti v času epidemije niso zaustavili. Na posameznih projektih so se zaradi
prilagoditve dela in začasno prekinjenih dobavnih verig nekoliko podaljšali roki, kar pa seveda v veliki meri drži za večja gradbišča.
Odlok o začasni prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom je s 16. marcem 2020 popolnoma zaustavil izvajanje vseh, tudi
gradbenih storitev, za fizične osebe oziroma potrošnike. Prav na tem področju pa so najbolj aktivni manjši gradbeni podjetniki in
obrtniki. Tako so z dejavnostjo prenehali izvajalci vseh gradbenih in zaključnih gradbenih del ter inštalacij na objektih fizičnih oseb,
tako na novogradnjah kot tudi pri izvajanju vzdrževalnih del na obstoječih objektih.
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Ponovni zagon je bil postopen, najprej v začetku aprila na zunanjih delih stavb in v praznih, še nevseljenih objektih in stanovanjih,
šele sredi maja pa tudi v notranjosti objektov. Za nekatera manjša podjetja v gradbeništvu, ki so ozko specializirana in v veliki meri
odvisna od naročil posameznih potrošnikov, je to pomenilo več kot dvomesečno zaustavitev dejavnosti, ki je bila za mnoge hud
udarec. Veliko je bilo iskanja dodatnih možnosti za poslovanje in seveda čakanja na delo, tudi nekaj odpuščanj zaposlenih in
zapiranja podjetij. Velike težave so imeli in še imajo gradbinci s svojimi zaposlenimi, ki večinoma prihajajo iz tako imenovanih tretjih
držav (BiH, Srbija, S. Makedonija…). Nekateri zaposleni se po 13. marcu še niso vrnili v Slovenijo, nekateri pa vse od začetka marca
še niso bili doma. Tudi vsi tisti, ki želijo samo na krajši dopust, morajo ob vrnitvi na delo v dvotedensko karanteno, kar je seveda
dodatni strošek delodajalca in izguba dragocenih delovnih ur. To so sporočili iz OZS. (konec)
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