Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 12. 9. 2020
Število objav: 10
Internet: 9
Tisk: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 9
Inženirski dan: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
2

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
3

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
4

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

Najboljše družinske hiše, med njimi tudi slovenska

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 9. 2020

Avtor

K. M.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...doseči raznolikost in značaj stavbe, še pravijo v podjetju. Izbor poteka na dva načina Svoje mnenje lahko prek
spletnega glasovanja izrazijo ljubitelji gradbeništva in arhitekture, še bolj pomemben pa je izbor 13-članske
mednarodne strokovne žirije. V vsaki od kategorij, teh je šest, izberejo šest nominirancev, projekt...

Naslov

Surovine pomembne za prehod na zeleno in digitalno gospodarstvo

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 9. 2020

Avtor

Marjana Kristan Fazarinc

Teme

Gradbeništvo, graditev

...tudi v vseh drugih sektorjih. In kot še pojasnjujejo v Talumu, so njihovi proizvodi namenjeni za zmanjševanje
ogljičnega odtisa na različnih področjih gradbeništva in predelave (drogovi), pakiranja za kozmetično, prehrambno in
farmacevtsko industrijo (rondelice, rondele), avtomobilsko industrijo ter drugo trajnostno...

Naslov

Na gradu Štanjel bodo zazvenela kamnita glasbila

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kultura; 11. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...projekt z glasbo za lesenih tolkalih. V nedeljo popoldne bo potekala okrogla miza z naslovom Brezmejni kamen, ki jo
bosta vodili Mateja Golež iz Zavoda za gradbeništvo Slovenije ter arhitektka, konservatorka in ustanovna članica
Partnerstva kraške suhozidne gradnje Nataša Kolenc. Festival bosta sklenila koncerta v zvočni...

Naslov

Trboveljska zlata gazela Dewesoft je zmagovalec slovenskega izvoza

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 9. 2020

Avtor

rš

Teme

Gradbeništvo, graditev

...je čudež, da prodajamo tako imenitnim strankam, najboljšim laboratorijem po vsem svetu. Res smo ponosni, da
lahko sodelujemo z najboljšimi svetovnimi inženirji in ti z našo pomočjo razvijajo nove tehnologije in izdelke, ki
pomagajo izboljšati svet. Za primer lahko dam avtonomno vožnjo avtomobilov, ki bo zmanjšala...

Naslov

Dewesoft je zmagovalec slovenskega izvoza

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 9. 2020

Avtor

Aleš Ogorevc

Teme

Gradbeništvo, graditev

...sesalnika z vodnim filtrom za čiščenje zraka in prostorov, Mebor, proizvajalec strojev za primarni razrez lesa, in TKK,
proizvajalec kemijskih izdelkov za gradbeništvo. ...
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Naslov

Za isto delo v Nemčiji, Avstriji, Italiji enkrat višja plača

Medij

Cekin.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 9. 2020

Avtor

Karmelina Husejnovič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dejavnosti zdravstva in socialnega varstva ZZRS sporočili 9799 prostih delovnih mest. "Večje povpraševanje smo
beležili le še pri delodajalcih iz dejavnosti gradbeništva, predelovalnih dejavnosti in dejavnosti izobraževanja.
Delodajalci iz zdravstva so torej zelo pomembni zaposlovalci na trgu dela," pravijo na zavodu. ...

Naslov

Dewesoft je zmagovalec slovenskega izvoza

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 9. 2020

Avtor

Aleš Ogorevc

Teme

Gradbeništvo, graditev

...sesalnika z vodnim filtrom za čiščenje zraka in prostorov, Mebor, proizvajalec strojev za primarni razrez lesa, in TKK,
proizvajalec kemijskih izdelkov za gradbeništvo....

Naslov

Dewesoft je zmagovalec slovenskega izvoza

Medij

Irt3000.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...sesalnika z vodnim filtrom za čiščenje zraka in prostorov, Mebor, proizvajalec strojev za primarni razrez lesa, in TKK,
proizvajalec kemijskih izdelkov za gradbeništvo. Vir: www.izvozniki.finance.si Share...

Naslov

Najboljše družinske hiše, med njimi tudi slovenska

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 9. 2020

Avtor

K. M.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...doseči raznolikost in značaj stavbe, še pravijo v podjetju. Izbor poteka na dva načinaSvoje mnenje lahko prek
spletnega glasovanja izrazijo ljubitelji gradbeništva in arhitekture, še bolj pomemben pa je izbor 13-članske
mednarodne strokovne žirije. V vsaki od kategorij, teh je šest, izberejo šest nominirancev, projekt...

Naslov

"Likvidnostna situacija v občini je dobra in stabilna"

Medij

Savinjske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 9. 2020

Avtor

Marija Lebar

Teme

Gradbena parcela

Stran: 12

Površina: 438 cm2

...konca leta bi naj za investicije porabili še okrog 770.000 evrov. - Za morebitne individualne vlagatelje imate na voljo
tudi še nekaj komunalno urejenih gradbenih parcel. Za območje Bič v Šmartnem ob Dreti je občina pridobila uporabno
dovoljenje in tudi že objavila prodajo komunalno urejenih zemljišč. V primeru, da ne bi...
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Najboljše družinske hiše, med njimi tudi slovenska
zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavljamo/najboljse-druzinske-hise-med-njimi-tudi-slovenska-353038

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

Avtor K. M.
11. September 2020, ob 7:28

1/22
Benedek Bognar
Zaključilo se je mednarodno spletno glasovanje za družinske hiše z najboljšimi fasadami. Strokovna žirija
pa je med šest nominiranih uvrstila tudi družinsko hišo v Ljubljani.
Life Challenge je projekt avstrijskega podjetja Baumit, ki ga izvedejo vsaki dve leti, letošnji je
četrti, njegov namen pa je ozaveščanje o arhitekturi in dobrem oblikovanju na fasadi.
Prepričani so, da je fasadni sistem s toplotno izolacijo ne prinaša le manjše rabe energije, temveč
zagotavlja tudi zdravo vlažnost, zaščito pred plesnijo in udobno bivalno temperaturo.
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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!

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...
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Jure Goršič
Poleg vpliva na kakovost bivanja pa ima fasada še lastnost, ki jo lahko primerjamo s kožo, saj ščiti
zid pred zunanjimi vplivi in zagotavlja estetski videz doma. Fasada je optična vizitka vsake stavbe.
Z različnimi strukturami in barvami je mogoče doseči raznolikost in značaj stavbe, še pravijo v
podjetju.

Izbor poteka na dva načina
Svoje mnenje lahko prek spletnega glasovanja izrazijo ljubitelji gradbeništva in arhitekture, še
bolj pomemben pa je izbor 13-članske mednarodne strokovne žirije. V vsaki od kategorij, teh je
šest, izberejo šest nominirancev, projekt pa se bo prihodnje leto v Španiji zaključil na osrednjem
dogodku z izborom zmagovalca v posamezni kategoriji in absolutnega zmagovalca v vseh
kategorijah. Ena od njih so tudi družinske hiše.
Med šest nominiranih je strokovna žirija uvrstila tudi družinsko hišo Patio No.1 v Ljubljani,
pod arhitekturo katere so se podpisali Peter Gabrijelčič, Boštjan Gabrijelčič in Aleš
Gabrijelčič.
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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!
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Jure Goršič
V nadaljevanju si oglejte drugih pet nominiranih družinskih hiš.

Hiša v Konopiski, Poljska
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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!

arhiv Baumit
Hiša v Budakesziju, Madžarska

Benedek Bognar
Hiša v Corbeanci, Romunija
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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!

arhiv Baumit
Hiša v Vidmu, Italija

arhiv Baumit
Hiša v Bratislavi, Slovaška
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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!

Jakub Skokan

Predstavljamo tudi pet najboljših hiš po izboru več kot 200 tisoč ljubiteljev
gradbeništva in arhitekture, ki so glasovali prek spleta.
5. mesto: hiša v Mannersdorfu, Avstrija
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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!

arhiv Baumit
4. mesto: Hiša v Konopiski, Poljska

arhiv Baumit
3. mesto: hiša na Dunaju, Avstrija
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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!
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arhiv Baumit
2. mesto: hiša v Svetem Lovreču Labinskem, Hrvaška
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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!

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...
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arhiv Baumit
1. mesto: hiša v Kuznici, Poljska
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arhiv Baumit
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Surovine pomembne za prehod na zeleno in digitalno
gospodarstvo
delo.si/izvozniki/surovine-pomembne-za-prehod-na-zeleno-in-digitalno-gospodarstvo-347023.html

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

Evropska unija z akcijskim načrtom o kritičnih surovinah. Panoga
aluminija izrazito izpostavljena pri prehodu v ogljično nevtralno
družbo.

Odpri galerijo
Komisar za notranji trg Thierry Breton je ob predstavitvi prognostične študije o kritičnih surovinah za
strateške tehnologije in sektorje za obdobji do leta 2030 in do leta 2050 članice EU pozval, naj naložbe v
kritične surovine vključijo v nacionalne načrte za okrevanje po krizi zaradi koronavirusa. FOTO:
Francisco Seco/Pool Reuters

Številne surovine so za Evropo bistvenega pomena za prehod na zeleno in digitalno gospodarstvo ter za
ohranitev primata na področju industrije. Zato je evropska komisija 3. septembra predstavila akcijski
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načrt o kritičnih surovinah, njihov seznam za leto 2020, na katerega je dodala litij, ki je bistven za
prehod na e-mobilnost, ter prognostično študijo o kritičnih surovinah za strateške tehnologije in sektorje
za obdobji do leta 2030 in do leta 2050.
Akcijski načrt obravnava izzive in predlaga ukrepe za zmanjšanje odvisnosti Evrope od tretjih držav,
diverzifikacijo oskrbe iz primarnih in sekundarnih virov ter izboljšanje učinkovitosti virov in krožnosti,
hkrati pa spodbuja odgovorno pridobivanje po vsem svetu. Ukrepi bodo spodbujali prehod na zeleno in
digitalno gospodarstvo ter hkrati okrepili odpornost Evrope in strateško avtonomijo pri ključnih
tehnologijah, potrebnih za tak prehod. Komisar za notranji trg Thierry Breton je poudaril, da si ne
moremo privoščiti, da bi se v celoti zanašali na tretje države.
Preberite še:
Tuje trge je treba analizirati z vso resnostjo
»Z diverzifikacijo oskrbe iz tretjih držav in razvojem lastne zmogljivosti za pridobivanje, predelavo,
recikliranje, rafiniranje in ločevanje elementov redke zemlje lahko EU postane odpornejša in bolj
trajnostna.« Ker bodo za izvajanje predlaganih ukrepov potrebna usklajena prizadevanja industrije,
civilne družbe, regij in držav, je Breton članice EU spodbudil, naj naložbe v kritične surovine vključijo v
svoje nacionalne načrte za okrevanje po krizi zaradi koronavirusa.

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

Industrijska panoga posebnega pomena
Na omenjenem seznamu kritičnih surovin je tudi boksit, ki je najpomembnejša aluminijeva ruda. Tudi
generalni direktor evropskega aluminijskega združenja Gerd Götz poudarja, da je epidemija
koronavirusa med drugim pokazala, da ne moremo biti pri dobavi ključnega materiala za industrijsko
proizvodnjo odvisni od drugih regij. Izdelki iz aluminija (aluminijski profili) se uporabljajo pri gradnji
mobilnih bolnišnic, dihalnih aparatih (respiratorjih) in drugih medicinskih instrumentih ter opremi.
Aluminij je pomemben del pakirne industrije za farmacijo oziroma zdravila in v živilski industriji, ki
morata zagotoviti neprekinjeno dobavo tudi v primeru epidemije. Kljub hitremu odzivu evropske
aluminijske industrije, da bi ohranila neprekinjeno proizvodnjo v izrednih razmerah, ko je bilo
prvenstveno treba poskrbeti za zdravje in varnost ljudi, so razmere še vedno izredno zahtevne.
»Nekatere tovarne so morale zaradi državnih ukrepov ustaviti proizvodnjo, spopadajo se s
pomanjkanjem delavcev zaradi bolniške odsotnosti pa tudi pomanjkanjem ustrezne zaščitne opreme za
varno delo. Nastajajo zamude zaradi čedalje bolj zaostrenih razmer pri logistiki (pomanjkanje voznikov,
obvezne karantene, zapiranje mej). Že marca smo imeli v aluminijski industriji v povprečju 13-odstotni
upad proizvodnje, za april in maj pa bo še večji,« je dodal Götz.
Svetovna proizvodnja primarnega aluminija
Leta 2018 je svetovna proizvodnja primarnega aluminija dosegla 65 milijonov ton. Svetovna rast potreb
po aluminiju, ki v zadnjem času znaša celo od pet do sedem odstotkov na leto, kaže, da je treba več
pozornosti namenjati predelavi aluminija, hkrati pa rasti tudi v proizvodnji primarnega aluminija. Samo
s predelavo aluminija se potrebe po njem v prihodnje ne bo dalo pokriti. V Evropi potreba po primarnem
aluminiju za izdelavo izdelkov znaša približno osem milijonov ton, proizvedenih pa je malo manj kot
štiri milijone ton, preostalo potrebno količino pa je že zdaj treba uvoziti iz tretjih držav.
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Tudi količine recikliranega aluminija v Evropi se povečujejo in znašajo šest milijonov ton, iz katerih se
lahko proizvede dobrih 13 milijonov ton izdelkov. EU tej bilanci in iz nje izhajajočemu izzivu uvozne
odvisnosti ter strategiji rasti predvsem v avtomobilskem in pakirnem sektorju namenja posebno
pozornost. Z ukrepi ščiti pomemben in dragocen vir surovin ter z njo pomembno panogo. Aluminijska
industrija v Evropi ustvari približno 40 milijard evrov prihodkov in daje (ne)posredno delo več kot
milijon ljudem.
Evropska komisija mora po njegovi oceni aluminijsko industrijo prepoznati kot industrijsko panogo
posebnega pomena za EU, aluminij pa kot pomemben gradnik strateške verige dodane vrednosti tako v
novi industrijski politiki kot v prihajajočem programu pomoči za ponoven zagon gospodarstva po
epidemiji koronavirusa. V evropskem aluminijskem združenju poudarjajo, da mora industrijska
strategija EU podpirati prizadevanja evropske industrije za razogličenje in zaščititi svojo industrijo pred
nepošteno mednarodno konkurenco.

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

Povezava v močne vrednostne verige
Konkurenčna prednost za uspešno uresničevanje strategije razvoja in rasti v kovinskopredelovalni
vrednostni verigi temelji na lastni proizvodnji aluminija in jekla. Slovenska industrija z majhnim
kadrovskim in kapitalnim potencialom nima možnosti, da bi na področju zahtevnih tehnologij in
množične proizvodnje na svetovnem trgu tekmovala individualno. Na nišnih področjih pa je
konkurenčna z lastnim znanjem in specifičnimi, tudi visokotehnološkimi proizvodi in tehnologijami.
Vendar je za nadaljnji razvoj in svetovni preboj treba tudi v Sloveniji uveljaviti strategijo razvoja
evropske metalurgije in materialov, predvsem pa deležnike povezati v močne vrednostne verige in
partnerstva, za kar imamo dobre razmere.
Za doseganje teh ciljev pa je potrebno primerljivo podporno poslovno okolje za aktivno poslovanje na
konkurenčno izredno intenzivnem svetovnem trgu. Ti pogoji morajo biti primerljivi na energijskem
področju, saj gre za energijsko intenzivno panogo, in tudi na okoljskem in razvojno-raziskovalnem
področju. Glede na to, koliko ta podjetja ustvarijo, pa bi se jim lahko sorazmerno dodelili tudi viri za
nadaljnji razvoj.

Usmeritev v izdelke z večjo dodano vrednostjo
Panoga bo usmerjena v izdelke z večjo dodano vrednostjo, energijsko učinkovitost, višji odstotek
uporabe sekundarnega aluminija v proizvodih, inovativnost in odličnost v vseh segmentih poslovanja.
To na primer za Talum, ki je eden izmed največjih slovenskih izvoznikov ter proizvajalec elektroliznega
aluminija in najbolj kakovostnih izdelkov iz aluminija, med drugim pomeni, da so leta 2019 kot prvi in
do zdaj edini proizvajalec rondelic v Evropi na trg poslali rondelice, ki vsebujejo več kot 25-odstotni
delež odpadnega aluminija.
Metalurška dejavnost
V Sloveniji je bilo leta 2019 v metalurški dejavnosti 9960 zaposlenih v 80 družbah, ki so skupaj
ustvarile skoraj 2,9 milijarde evrov prihodkov in 0,5 milijarde evrov dodane vrednosti (1,2 odstotka
BDP). Dodana vrednost na zaposlenega je bila več kot 50.000 evrov, kar je za sedem odstotkov več, kot
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je državno povprečje. Gre za podjetja, ki so naravnana izrazito izvozno in so 80 odstotkov celotne
prodaje ustvarila na tujih trgih. Za naložbe so v zadnjih nekaj letih namenila okoli pet odstotkov prodaje
na leto.

»Z razvojem legiranih rondelic, ki omogočajo proizvodnjo aerosolnih odmernikov s tanjšimi stenami in
posledično prihranek materiala, smo uspešno umestili blagovno znamko Talum na trgu aerosolnih
odmernikov. Posredno pa nam je prek kupcev uspelo prepričati multinacionalke, kot so Unilever,
L'oreal, Henkel, Procter and Gamble ipd., o smotrnosti uporabe legiranih rondelic. Dodana vrednost v
segmentu rondelic znaša skoraj 100.000 evrov,« pojasnjujejo v Talumu o usmeritvah.

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

Izzivi za aluminijsko industrijo

Na razmere na trgu se v Talumu odzivajo z obvladovanjem tveganj, energetsko učinkovitostjo ter
povečevanjem prodaje v segmentu proizvodnje rondelic in ulitkov. FOTO: Arhiv podjetja Talum
Izzive prinašajo svetovni trg z aluminijem (razmerje med evrom in dolarjem), cenovna gibanja in
dostopnost surovin, električna energija in strategija podnebne politike Slovenije s ciljem do ogljične
nevtralnosti (vizija 2050). Velika nevarnost je administrativno ali politično omejevanje proste trgovine,
ki lahko vpliva na borzne indekse in nesorazmerno izboljša razmere poslovanja konkurence. Kot
pojasnjujejo v Talumu, pa je dodatni izziv konkurenčnosti mikro poslovno okolje Slovenije, ki je za to
Š
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panogo neprimerljivo s tekmeci. Še najbolj izrazito se to kaže v neuvajanju priporočil evropske komisije
za zaščito aluminijske industrije v Evropi, da bi ublažila vpliv razmer v panogi in zmanjševala uvozno
odvisnost. Na začetku septembra je tudi slovenska vlada pripravila zakonsko podlago za prenos
priporočil evropske komisije v slovenski pravi red.

Trajnostno naravnana strategija poslovanja
Na razmere na trgu se v Talumu med drugim odzivajo z obvladovanjem tveganj (finančnih,
stroškovnih), energijsko učinkovitostjo, povečevanjem prodaje v segmentu proizvodnje rondelic in
ulitkov. »Trajnostno naravnana strategija poslovanja Taluma je že nekaj let stalnica delovanja družbe,
kar se kaže v spremenjeni kovinski bilanci, manjšanju porabe skupne porabljene in specifične energije in
povečevanju deleža izdelkov z večjo dodano vrednostjo.« Ob tem v Talumu opozarjajo, da je treba
proizvodnjo elektroliznega aluminija vsaj v določenem obsegu zadržati, proces v elektrolizi pa
nadgrajevati in dopolnjevati (sodelovanje pri terciarni in sekundarni regulaciji, razvoj proizvodnje
aluminijskih zlitin v elektroliznih pečeh …) ter stremeti k ohranjanju drugega mesta med
najučinkovitejšimi proizvajalci primarnega aluminija na svetu.

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

Kovinskopredelovalna industrija
V kovinskopredelovalni industriji kot uporabniku in predelovalcu materialov je bilo leta 2019 skupaj
aktivnih 3100 družb s 73.000 zaposlenimi, čisti prihodek od prodaje je dosegel 12,1 milijarde evrov,
dodana vrednost na zaposlenega je bila 43.290 evrov, delež prodaje na tujih trgih pa je znašal 75
odstotkov. Omenjene družbe so ustvarile 3,2 milijarde evrov dodane vrednosti, 1,08 milijarde evrov
EBITDA in 425 milijonov evrov čistega dobička. V kovinskopredelovalni verigi je zaposlen vsak enajsti
Slovenec in prispeva 7,5 odstotka BDP.

»Vsaka proizvedena tona aluminija je ob povprečno petodstotni svetovni letni rasti povpraševanja
pomembna, zato brez proizvodnje elektroliznega aluminija ne bo mogoče slediti trendom rasti porabe do
leta 2050. Evropska komisija je za zaščito proizvajalcev aluminija v Evropi že leta 2012 sprejela
navodilo članicam, ki ga Slovenija še ni zmogla prenesti v svoj pravni red. Ob sedanjih razmerah v
panogi brez upoštevanja tega navodila ne le Talum, temveč tudi druge elektrolize v Evropi žal ne bodo
mogle vzdržno poslovati,« pojasnjujejo v Talumu. Pri prehodu v ogljično nevtralno družbo je izrazito
izpostavljena panoga aluminija. Združenje evropske aluminijske industrije, katerega član je tudi Talum,
je prepoznalo pomembnost strategije evropske komisije za prehod v moderno, krožno in ogljično
nevtralno ekonomijo.

Ogromno povečanje porabe aluminija
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Razvoj novih izdelkov in zlitin iz primarnega in recikliranega aluminija bo omogočal doseganje
podnebnih ciljev ne samo pri proizvajalcih aluminija, temveč tudi v vseh drugih sektorjih. FOTO: Arhiv
podjetja Talum
Po napovedih se bo zaradi specifičnih in edinstvenih lastnosti poraba aluminija v Evropi do leta 2050
povečala za kar 50 odstotkov. Uporabnost aluminija, ki je prepoznan kot neskončno reciklabilen
material brez izgube osnovnih lastnosti, je namreč velika. »Ciljem krožnega gospodarstva se je družba
Talum zavezala že dolgo pred tem, ko so se pojavili v dokumentih za izvajanje ukrepov za racionalno
rabo surovin. S tem želimo opozoriti na vpliv na posamezne postavke upravičenih namenov porabe
sredstev iz podnebnega sklada, saj z nakupi novih vozil za prevoz potnikov, z ureditvijo in gradnjo
infrastrukture, z naložbami v večjo energijsko učinkovitost stavb, nakupi novih avtobusov in minibusov
ter do okolja prijaznih komunalnih in električnih vozil itd. spodbujamo (ne)posredno rabo aluminija, ki
prihaja z izdelki na slovenski trg in trg EU.«
Preberite še:
Priložnost za podjetja v iskanju novih niš
Razvoj novih izdelkov in zlitin iz primarnega in recikliranega aluminija bo omogočal doseganje
podnebnih ciljev ne samo pri proizvajalcih aluminija, temveč tudi v vseh drugih sektorjih. In kot še
pojasnjujejo v Talumu, so njihovi proizvodi namenjeni za zmanjševanje ogljičnega odtisa na različnih
področjih gradbeništva in predelave (drogovi), pakiranja za kozmetično, prehrambno in farmacevtsko
industrijo (rondelice, rondele), avtomobilsko industrijo ter drugo trajnostno mobilnostjo (ulitki, zlitine).
»Pričakuje se, da se bo delež aluminija s sedanjih 180 kg do leta 2025 povečal na 200 kg na avtomobil.
To je za nas, proizvajalce in predelovalce, priložnost za razvoj in rast,« poudarjajo v Talumu.
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Na gradu Štanjel bodo zazvenela kamnita
glasbila
Na Gradu Štanjel se bo danes začel mednarodni festival kamnitih glasbil in drugih čudnih reči Zvok kamna. Na festivalu
društva Slovenski tolkalni projekt bo mogoče slišati skladbe, napisane prav za kamnite skulpture ter skladbe za nova
lesena tolkala. Pripravili bodo tudi vodene oglede, na katerih se bodo obiskovalci seznanili z zvenečimi kamni.
V društvu Slovenski tolkalni projekt si prizadevajo, da bi zveneče skulpture oziroma zveneči kamni spodbudili
interdisciplinarno sinergijo med geologi, fiziki in glasbeniki, s čimer bi primarnem materialu omogočili nove priložnosti.
Eden od korakov v tej smeri je tako tudi pričujoči festival, s katerim želijo strokovno in širšo javnost seznaniti z zvokom
kamna, so zapisali organizatorji.
Festival bo danes v zvočni galeriji Kamenica uvedel voden ogled po stalni razstavi kamnitih skulptur - tolkal, ki jih je
ustvarila akademska kiparka Alenka Vidrgar, zvečer pa se obetata še koncerta. Na prvem v galeriji Kamenica bo
zazvenela noviteta, skladba Blaža Rojka Kamni - kličem vas za pripovedovalca in dva tolkalca na zvenečih skulpturah, v
Viteški dvorani pa bo nastopil Slovenski tolkalni projekt z glasbo za lesenih tolkalih.
V nedeljo popoldne bo potekala okrogla miza z naslovom Brezmejni kamen, ki jo bosta vodili Mateja Golež iz Zavoda za
gradbeništvo Slovenije ter arhitektka, konservatorka in ustanovna članica Partnerstva kraške suhozidne gradnje Nataša
Kolenc.

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

Festival bosta sklenila koncerta v zvočni galeriji Kamenica, kjer bo mogoče prisluhniti skladbi Tilna Slakana Prebujanja v
izvedbi Franca Kosema (trobenta) ter Matevža Bajdeta in Francija Krevha na zvenečih skulpturah, ter zvočnemu
potovanju Klangsteine & tolkala. Winfried Leibold (klangsteine) in Franci Krevh (tolkala) bosta z zvočnim potovanjem v
ponedeljek gostovala še v ljubljanski galeriji Breg 22.
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Trboveljska zlata gazela Dewesoft
je zmagovalec slovenskega izvoza
Letošnjo nagrado zmagovalec slovenskega izvoza je prejelo trboveljsko
podjetje Dewesoft, ki je bil na Dnevnikovem izboru leta 2012 prepoznan za
zlato gazelo. Dewesoft sodi med ključne igralce na področju merilne
tehnike na svetu, prednost pred konkurenco pa ima predvsem zaradi
kompleksnosti svojih merilnih instrumentov, s katerimi si ves čas lahko širi
prodajo.

Priznanje za najboljšega letošnjega izvoznika je prejel direktor
Dewesofta Andrej Orožen. (Foto: Dewesoft)

Med finalisti izbora so bili še Cleangrad iz
Ljutomera, proizvajalec čistih prostorov in
opreme zanje, ljubljanska Hyla, ki izdeluje
sesalnike z vodnim filtrom za čiščenje zraka in
prostorov, Mebor iz Železnikov, ki je poznan po
strojih za primarni razrez lesa in je bil razglašen
za zlato gazelo 2018, in TKK iz Srpenice,
proizvajalec kemijskih izdelkov za gradbeništvo.

Nov trg stane kot razvoj
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»Pomembno je zavedanje, da je druga polovica
posla narejena na trgu. In Dewesoft je uspešen
tudi zaradi svoje močne globalne prodajne
mreže, ki sedaj deluje že na vseh celinah.
Nedavno smo namreč prodajnega zastopnika
dobili tudi v JAR. Investicija v odprtje novega
trga znaša vsaj toliko kot razvoj novega izdelka.
Nagrada Izvoznik leta nam potrjuje, da delamo
prav. In še naprej se bomo trudili, da bomo svoj
tržni delež povečevali,« je med drugim dejal
Andrej Orožen, izvršni direktor Dewesofta, ki
decembra zaokroža 20-letnico delovanja.

Na trg z novimi izdelki
Podjetje zadnjih deset let pospešeno vlaga v
prodajno mrežo in razvoj novih izdelkov.
»Ponujamo nekaj, kar nimajo niti največji
tekmeci, saj noben drug merilni instrument na
svetu ne zmore hkrati pomeriti toliko različnih
fizikalnih in električnih parametrov kot naš. Letos
imamo še dve novi družini izdelkov: IOLite in
SIRIUS XHS,« poudarja Orožen. Sirus XHS
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zmore pomeriti 15 milijonov vzorcev v eni sami
sekundi. »To je pomembno denimo, ko je treba
dobro razumeti vse fizikalne in druge pojave, da
bi lahko izboljšali izdelke. Z merilniki IOLite
stopamo na trg izdelkov, ki poleg meritev
ponujajo še regulacijo in krmiljenje,« je pojasnil
Orožen. »Odlični smo, ker ponujamo nekaj,
česar nimajo niti največji tekmeci. Noben drug
merilni instrument na svetu ne zmore hkrati
pomeriti toliko različnih fizikalnih in električnih
parametrov kot naš,« je poudaril Orožen in
izpostavil, da je za trdnost podjetja in rast
Dewesofta zaslužen dr. Jure Knez, vizionar
podjetja, ki vedno pravilno napove, v katero
smer naj gre podjetje.
»Res je čudež, da prodajamo tako imenitnim
strankam, najboljšim laboratorijem po vsem
svetu. Res smo ponosni, da lahko sodelujemo z
najboljšimi svetovnimi inženirji in ti z našo
pomočjo razvijajo nove tehnologije in izdelke, ki
pomagajo izboljšati svet. Za primer lahko dam
avtonomno vožnjo avtomobilov, ki bo zmanjšala
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število nesreč, ali nove projekte osvajanja
vesolja,« je v enem od nedavnih pogovorov
poudaril dr. Jure Knez, predsednik uprave
Dewesofta in glavni tehnični direktor.

Začenjajo investicijski ciklus
Dewesoft ima trenutno v Sloveniji že 103
zaposlene, skupaj s predstavništvi v 16 državah
pa več kot 250. Izjemna povprečna dodana
vrednost na zaposlenega, ki znaša 169 tisoč
evrov, jim zagotavlja nenehno vlaganje v razvoj
in izboljševanje delovnih pogojev. Tako so že
začeli z gradnjo lastne garažne hiše s 138
parkirnimi mesti, ki bo gotova spomladi prihodnje
leto. Investicijski cikel bo Dewesoft nadaljeval z
izgradnjo dodatnih dveh etaž k sedanji poslovni
stavbi, s čimer bodo pridobili vsaj 700 kvadratnih
metrov. V Dewesoftu sicer znaša dodana
vrednost na zaposlenega 169 tisoč evrov, kar je
3,6-krat več od slovenskega povprečja. Lani so
prihodke povečali za 35 odstotkov, letos naj bi
koronakrizi navkljub prihodke povečali za do 10
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

odstotkov.

Dewesoft vabi na virtualno
merilno konferenco
V torek, 15. septembra, Dewesoft začenja
svojo peto merilno konferenco, ki je letos v
celoti virtualna. Konferenca je brezplačna,
potekala pa bo vsak torek vse do 13. oktobra.
Tako si navdušenci nad merilno tehniko lahko
obetajo pet vznemirljivih dni prikazov novosti
na področju merilne tehnike in zanimivo
debato o trendih v avtomobilski in vesoljski
industriji, na področju transporta, energetike in
gradbeništva. Vsak konferenčni dan pa bodo
udeleženci lahko neposredno govorili z
Dewesoftovimi inženirji in prisluhnili izkušnjam
Dewesoftovih partnerjev. Tako bodo med
drugimi lahko dobili odgovore, kako bo
izgledala e-mobilnost, kako se bo še izboljšala
naša varnost in izraba energetskih virov, kako
bomo skrbeli za naš planet.
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JBL Quantum - Gaming slušalke

Vlada trepeta
Vsak Slovenec z nekaj prihranki jih lahko
preprosto pomnoži
Ironethos sp

Zunanja brezžična kamera

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

Kamera vam na pametni telefon
pošlje alarmno sporočilo in shrani
aktivnosti obiskovalcev.
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Dewesoft je zmagovalec slovenskega izvoza
Čas branja: 3 min

0
11.09.2020 10:40 Dopolnjeno: 11.09.2020 10:53

Izmed petih finalistov slovenskega izvoza je strokovno žirijo najbolj
prepričalo podjetje Dewesoft, proizvajalec merilnih instrumentov

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

ALEŠ OGOREVC

Nagrado zmagovalec slovenskega izvoza je v imenu podjetja prejel direktor podjetja Dewesoft
Andrej Orožen. "Imamo odlično strategijo in najboljšo ekipo," je povedal ob prevzemu nagrade.

Več iz teme:

ž
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konferenca >
Dewesoft >

družbe >

izvozniki >

Andrej Orožen >

Boštjan Jerončič >

Incom >

konference >

Jure Knez >

poslovno okolje >

Mojmir Mrak >

Sibil Svilan >

eNovice Izvozniki.si
Izvozniki.si - najboljše iz Slovenije. Zgodbe o uspešnih podjetjih, kako jim uspeva in
kaj načrtujejo.
Vaš e-naslov
Potrdite prijavo »
Vaši podatki so na varnem. Časnik Finance se zavezuje, da bo vaše podatke skrbno hranil in uporabljal samo za pošiljanje Pisma urednice
Izvozniki.si ter jih ne bo posredoval tretjim osebam. Odjavna povezava se nahaja na dnu vsakega biltena.
S potrditvijo se strinjate s politiko zasebnosti Časnika Finance.

Danes smo na 7. konferenci slovenskih izvoznikov razglasili glavnega
zmagovalca slovenskega izvoza, to je trboveljsko podjetje Dewesoft, ki raste
pod taktirko Andreja Orožna in Jureta Kneza. Podjetje je strokovno komisijo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

navdušilo z impresivno rastjo in ambicioznimi načrti za prihodnost.

Preberite tudi
Trboveljsko podjetje, ki ga Kitajci ne znajo posnemati

Na tujih trgih Dewesoft tekmuje z inovativnimi izdelki, ki jih tekmeci ne ponujajo.
Konkurenčno prednost jim daje programska oprema, ki je izredno zmogljiva in
preprosta za uporabo. Letos so predstavili dve novi družini izdelkov, s katerimi so
pred izbruhom koronakrize pričakovali, da bodo v treh letih podvojili obseg prodaje.
Lani so s prevzemom avstrijskega podjetja podvojili razvojne in proizvodne
zmogljivosti. Podjetje Dewesoft 96 odstotkov prodaje ustvari v tujini in vsak tretji
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evro prodaje pretopi v dobiček. Ustvari 169 tisoč evrov dodane vrednosti na
zaposlenega, kar je 3,6-kratnik slovenskega povprečja, so svoj izbor utemeljili v
strokovni komisiji.

Preberite tudi
Intervju z zmagovalcem slovenskega izvoza: Za vsak evro sva dobro
razmislila, kaj narediti, da bosta iz njega nastala dva

Kdo se je še potegoval za nagrado in kdo izbiral
Člani letošnje strokovne komisije so bili Mojmir Mrak, akademski vodja projekta
Izvozniki.si in redni profesor na ekonomski fakulteti v Ljubljani, Boštjan Jerončič,
direktor Incoma, lanskega zmagovalca, Sibil Svilan, predsednik uprave SID
banke, Alessandro Pontoglio, vodja divizije poslovanje s podjetji in investicijsko
bančništvo UniCredit Banka Slovenija, Borut Zebec, analitik UniCredit Banke
Slovenija, Peter Frankl, direktor in odgovorni urednik Časnika Finance, Jure
Ugovšek, glavni analitik Časnika Finance, in Monika Klinar, direktorica nišnih
projektov Časnika Finance.
Strokovno komisijo so v minulih letih najbolj prepričali in bili zmagovalci Euro
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Plus, RLS Merilna tehnika, Adria Mobil, Kolektor Etra in Incom.

Preberite tudi
Spoznajte pet finalistov med top slovenskimi izvozniki

Za nagrado so se poleg zmagovalca potegovali še: Cleangrad, proizvajalec čistih
prostorov in opreme zanje, Hyla, proizvajalec sesalnika z vodnim filtrom za čiščenje
zraka in prostorov, Mebor, proizvajalec strojev za primarni razrez lesa, in TKK,
proizvajalec kemijskih izdelkov za gradbeništvo.
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Za isto delo v Nemčiji, Avstriji, Italiji enkrat višja plača
cekin.si/koristno/v-sloveniji-primanjkuje-priblizno-4000-zdravstvenih-delavcev.html

KORISTNO
Karmelina Husejnović / 11.09.2020, 8:22
Med pandemijo covid-19 smo znova spoznali, kako pomembno je dobro zdravstvo in kako kadrovsko
podhranjen je naš sektor zdravstva in nege. A ne le v Sloveniji, tudi drugod po Evropi v času, ko bojujemo
bitko proti virusu, bolnišnice in domovi za starostnike mrzlično iščejo nove kadre. Pa je tujina še vedno
privlačna za slovenske delavce?
Zaposleni v zdravstvu in negi so marsikje po Evropi in svetu eden najbolj zaposljivih in iskanih
kadrov ta hip. Še posebej v najbolj kritičnih mesecih pandemije so zaradi številnih okužb tudi
med samimi zdravstvenimi delavci zaposlovali tudi delavce brez izkušenj, ponujali
prekvalifikacije in na pomoč pozivali že upokojene zdravstvene delavce.

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

V Nemčiji, kjer se že več let soočajo s pomanjkanjem medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in
negovalcev, kadre iščejo tudi zunaj svojih meja. Po besedah nemškega zdravstvenega
ministra Jensa Spahna ta hip v Nemčiji potrebujejo okoli 50.000 delavcev na področju
zdravstvene nege. Do leta 2030 pa bo po ocenah nemškega sveta zdravstvenih delavcev (DPR)
treba zapolniti do 300.000 prostih delovnih mest v zdravstveni negi. Zato je Spahn še pred
pandemijo skušal še dodatno olajšati zaposlovanje tujih delavcev na področju zdravstva, med
drugim z ustanovitvijo posebne agencije za imigracijo tujih medicinskih sester, zdravstvenih
tehnikov in bolničarjev.
V Združenem kraljestvu trenutno primanjkuje 40.000 delavcev zdravstvene in babiške nege, po
brexitu bi se lahko številka še povečala, ocenjujejo pa, da bodo v naslednjem desetletju morali
zapolniti 100.000 delovnih mest v zdravstveni in babiški negi.
"Potrebe po zdravstvenih delavcih so povsod v EU. Največ povpraševanja po zdravstvenih
delavcih je iz Nemčije, kjer delodajalci iščejo tudi s pomočjo slovenskega EURES-a. Praviloma
iščejo zaposlitvene agencije, ki so specializirane za zaposlovanje zdravstvenih delavcev," pravijo
na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije (ZZRS). Trenutno preko slovenskega zavoda
iščejo več medicinskih sester, bolničarjev in negovalcev za delo v klinikah, zdravstvenih domovih
in domovih starostnikov v Münchnu in okolici. Nemci kadre iščejo tudi na Kosovu, v Mehiki, na
Filipinih ... A vsa prizadevanja so se zdaj za nedoločen čas ustavila, saj je pandemija otežila
prihod in novačenje novih kadrov.
Zaradi omejitev pri prehajanju meja se je povpraševanje tujih delodajalcev po slovenskih
zdravstvenih delavcih zaradi pandemije v zadnjih mesecih nekoliko zmanjšalo, opažajo tudi v
ZZRS. "Od marca do avgusta letos je bilo v Sloveniji povpraševanje po strokovnjakih in
strokovnih sodelavcih s področja zdravstvene in babiške nege, v primerjavi z istim obdobjem
lani, manjše za 5,2 odstotka," opažajo na Zavodu za zaposlovanje.
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Medicinske sestre so eden najbolj iskanih kadrov v Evropi in tudi pri nas.FOTO: Thinkstock

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

Za isto delo v Nemčiji, Avstriji, Italiji enkrat višja plača
Trenutno je preko zavoda ali različnih agencij sicer kar nekaj oglasov za prosta delovna mesta v
zdravstvu v tujini, predvsem v sosednji Italiji, Avstriji in Nemčiji. V Lombardiji denimo iščejo
medicinske sestre oziroma zdravstvene tehnike, ponujajo pa jim 3200 evrov bruto plače in
namestitev. Na avstrijskem Koroškem za diplomirano medicinsko sestro ponujajo minimalno
zagotovljeno plačo 2400 evrov bruto (okoli 2100 evrov neto) ter dodatek za nočno delo v višini 53
evrov bruto na noč. Poleg tega pa obljubljajo še 13. in 14. plačo. Za srednje medicinske sestre in
negovalce pa ponujajo okoli 2100 evrov bruto (približno 1640 evrov neto) plače brez dodatkov.
V Münchnu, kjer iščejo več bolničarjev, negovalcev in medicinskih sester, ponujajo pogodbe za
nedoločen čas. Obljubljena mesečna plača za bolničarje in negovalce je najmanj 1530 evrov neto,
v katero niso všteti dodatki za nočno delo in delo ob nedeljah in praznikih. Obljubljena mesečna
plača za medicinske sestre pa je najmanj 2100 evrov neto, poleg tega pa dodatno izplačujejo še
dodatke za nočno delo in delo ob nedeljah in praznikih. Za začetno obdobje delodajalec tujim
delavcem zagotavlja tudi enosobna stanovanja oziroma garsonjere, za katere najemnina z vsemi
stroški znaša do 480 evrov mesečno. Med pogoji za zaposlitev niso navedene izkušnje, pač pa le
ustrezna izobrazba.
Medtem se začetna osnovna plača srednjih medicinskih sester pri nas vrti okoli 700 evrov neto,
diplomiranih medicinskih sester pa okoli 900 evrov neto. V Zbornici zdravstvene in babiške nege
Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
pravijo, da zaradi slabih pogojev dela, preobremenjenosti in podplačanosti številni izvajalci
zdravstvene nege odhajajo v tujino, kjer je njihovo delo cenjeno in dobro plačano. "V tujini so
delovne razmere boljše, uveljavlja se praksa, da zaposleni sami izbirajo, kdaj bodo delali, so
bolj prilagodljivi glede urnikov," je pojasnila Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze.
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Prav Zbornica – Zveza je tista organizacija, ki delavcem izdaja potrdila o dobrem imenu, ki jih
potrebujejo za zaposlitev v nekaterih državah. Toda natančnih podatkov o tem, koliko slovenskih
medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in bolničarjev se je odločilo, da zapusti slovensko
zdravstvo, in se zaposlilo v tujini, nimajo. Od leta 2016 so sicer izdali skupno 878 potrdil, od tega
v letošnjem letu 73 (do 9. septembra). 90 odstotkov vseh potrdil je bilo izdanih za namen
zaposlovanja v Avstriji, preostala pa za potrebe zaposlovanja v Veliki Britaniji, na Irskem, v ZDA
in Avstraliji. Vendar pa nekatere države, po novem tudi Avstrija, tega potrdila niti ne zahtevajo
več.

Medicinska sestra neguje bolnega otroka.FOTO: Dreamstime

Zanimanja za tujino manj kot pred leti
Čeprav možnosti za zaposlitev in boljše zaslužke v tujini za slovenske zdravstvene delavce ne
manjka, pa očitno tujina zanje ni več tako zelo privlačna. "Dejansko ne zaznavamo več velikega
zanimanja za delo v tujini. Največ povprašujejo za delo v Avstriji, praviloma v kombinaciji z
dnevno migracijo," so nam pojasnili na Zavodu za zaposlovanje. Tisti, ki se odločajo za odhod v
tujino, sicer za takšno odločitev navajajo osebne razloge, motiv je seveda višja plača, pa tudi
nezadovoljstvo z delovnimi razmerami in odnosi v slovenskem zdravstvenem sistemu.
A tudi v Strokovnem združenju izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije opažajo, da se je
zanimanje za tujino pri slovenskih delavcih nekoliko poleglo. "Mislim, da ne odhajajo več toliko v
tujino, ker se tudi tam ne cedi med in mleko. Sicer dobiš nekaj več denarja, je pa tudi dela
bistveno več," meni Klemen Markeš, predsednik združenja.
Nov trend: zdravstveni delavci bežijo iz poklica
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Nedavno sem se pogovarjala z nekdanjo diplomirano medicinsko sestro v ambulanti moje
zdravnice, ki se je po več kot 15 letih dela v primarnem zdravstvu odločila za povsem drugo
službo. Glavni razlog za odhod iz zdravstva ni bila višja plača, saj je ta približno na enaki ravni,
pač pa bolj umirjen tempo dela in manjše obremenitve. Na ta naraščajoči trend je opozorila tudi
Ažmanova: "Poleg bega v tujino smo v zadnjih letih priča tudi vse večjemu begu iz poklica, česar
pri nas do pred nekaj let praktično ni bilo." Kar potrjujejo tudi ugotovitve Zavoda za
zaposlovanje. Poleg tega, da kadra ni dovolj, na zaposlovanje v slovenskem zdravstvu vplivajo
tudi težki pogoji dela. Opažajo namreč, da iskalci zaposlitve v tej dejavnosti vse pogosteje
poudarjajo veliko obremenitev pri delu in neugoden delovni čas v zameno za relativno nizko
plačilo.
"Opazimo, da ustrezne kandidate lažje najdejo delodajalci v zdravstvu, kjer na primer ni
nočnega dela oziroma težjega dela v negi. Iz enakega razloga tudi prihaja do prehodov že
zaposlenih znotraj zdravstva. Z vidika obsega potreb delodajalcev v zdravstvu pa vzbuja skrb,
da se več iskalcev zaposlitve, ki so se izobraževali za delo v zdravstvu in imajo na primer tudi že
delovne izkušnje v zdravstvu, ob prijavi pri Zavodu odloči za iskanje zaposlitve (zaposlitveni
cilj) v drugem poklicu," pravijo na ZZRS.

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

V Sloveniji primanjkuje 4000 izvajalcev zdravstvene nege
Upravičeno se lahko vprašamo, kaj beg v tujino in iz poklica pomeni za slovensko zdravstvo. Da
so zdravstvene ustanove in domovi za starostnike kadrovsko podhranjeni, poslušamo že več
let. "Pandemija je razkrila, kako nenadomestljivi smo izvajalci zdravstvene in babiške nege, ter
dokazala, da smo temelj zdravstvenega sistema. Kadrovsko se trenutno razmere obvladuje s
prerazporeditvijo zaposlenih in z reorganizacijo dela – spremenjeni so razporedi dela in
delovni urniki –, se pa seveda zdravstveni in socialni zavodi soočajo s pomanjkanjem kadra, ki
je v takih razmerah, kot smo jim priča zaradi koronavirusa, še toliko bolj izrazito," pravi
Ažmanova.
"Potrebujemo nove kadrovske standarde in normative, saj so obstoječi iz leta 1984 povsem zastareli
in ne dohajajo vse večjih potreb po strokovni oskrbi. Kadrovska politika mora zato izhajati iz potreb
uporabnikov, ne samo v domovih za starejše, temveč tudi v bolnišnicah, v osnovnem zdravstvu,
patronaži … in ne sme temeljiti le na finančni vzdržnosti," pravi Monika Ažman, predsednica
Zbornice – Zveze.
Ocene kadrovskih potreb po zdravstvenih delavcih, ki temeljijo na podatkih iz leta 2017, so, da na
bolnišničnih oddelkih slovenskih bolnišnic manjka v povprečju 2075 ali skoraj 25 odstotkov
zaposlenih v zdravstveni negi. Stanje je danes še nekoliko slabše. Poleg tega v te izračune niso
vključene potrebe po kadrih v specialističnih ambulantah, diagnostični in operativni dejavnosti v
bolnišnicah, primarnem zdravstvu in v socialnovarstvenih zavodih. "Predvidevamo, da v teh
okoljih manjka še vsaj toliko kadra zdravstvene nege kot na bolnišnični ravni. Skladno s tem
ugotavljamo, da v Sloveniji manjka približno 4000 izvajalcev zdravstvene nege," pravi
Ažmanova.
Največje pomanjkanje kadra zdravstvene nege je sicer v socialnem varstvu in v
bolnišnicah. "Domovi za starejše, v katerih se je to izjemno pomanjkanje kadra še posebej
razkrilo ob epidemiji koronavirusne bolezni, se vse bolj spreminjajo v negovalne bolnišnice, saj
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oskrbovanci v domove prihajajo v vse slabšem zdravstvenem stanju. Mnogi so polimorbidni,
nepokretni in dementni. Zato so potrebe po ustreznem kadru zdravstvene nege vse večje, kadra
pa ni dovolj, da bi zadostili vsem potrebam stanovalcev," pravijo v Zbornici – Zvezi.

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

A eno so ocene, drugo pa finančne zmožnosti. Zdravstveni zavodi tako zaposlujejo le toliko,
kolikor denarja za to imajo na voljo. Tako so po podatkih ZZRS v avgustu delodajalci razpisali
468 prostih delovnih mest za strokovnjake in strokovne sodelavce za zdravstveno in babiško nego
(diplomirane in srednje medicinske sestre). Največ prostih delovnih mest je na območju
Ljubljane, Maribora in Celja. Za zdaj delodajalci skušajo svoje potrebe pokriti z domačim kadrom
in delavcev za zdaj ne iščejo v tujini. "V letošnjem letu (januar–avgust) je bilo izdano eno
delovno dovoljenje in pet soglasij k enotnemu dovoljenju za bivanje in delo za delavce s
področja zdravstvene nege," pravijo na Zavodu.

Delodajalci na področju zdravstva in socialnega varstva se soočajo s pomanjkanjem ustreznih kadrov.FOTO:
Dreamstime

Da je zdravstveni sektor med tistimi, ki v času, ko nam grozi gospodarska kriza, največ zaposluje,
kažejo tudi podatki, da so v prvih osmih mesecih letošnjega leta delodajalci iz dejavnosti
zdravstva in socialnega varstva ZZRS sporočili 9799 prostih delovnih mest. "Večje povpraševanje
smo beležili le še pri delodajalcih iz dejavnosti gradbeništva, predelovalnih dejavnosti in
dejavnosti izobraževanja. Delodajalci iz zdravstva so torej zelo pomembni zaposlovalci na trgu
dela," pravijo na zavodu.
Anketa med delodajalci glede napovedi zaposlovanja je tudi pokazala, da čeprav so anketirani
delodajalci za drugo polovico leta v povprečju napovedali 0,2-odstotni padec zaposlenosti, pa so
napovedi delodajalcev iz sektorja zdravstva in socialnega varstva spodbudnejše. "Za drugo
polovico letošnjega leta so napovedali 1,5-odstotno rast števila zaposlenih. Med poklice, po
katerih bodo delodajalci najpogosteje povpraševali, pa sodijo tudi strokovnjaki za zdravstveno
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nego ter poklici za zdravstveno ter socialno oskrbo." In medtem ko se manj kot tretjina (32,4
odstotka) delodajalcev sooča s pomanjkanjem ustreznih kadrov, pa ima takšne težave več kot
polovica (57,6 odstotka) delodajalcev v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.
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Dewesoft je zmagovalec slovenskega
izvoza
Čas branja: 3 min

0
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Izmed petih finalistov slovenskega izvoza je
strokovno žirijo najbolj prepričalo podjetje Dewesoft,
proizvajalec merilnih instrumentov

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

ALEŠ OGOREVC

Nagrado zmagovalec slovenskega izvoza je v imenu podjetja prejel
direktor podjetja Dewesoft Andrej Orožen. "Imamo odlično strategijo in
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najboljšo ekipo," je povedal ob prevzemu nagrade.

Več iz teme:
konferenca >
Dewesoft >
Boštjan Jerončič >

družbe >

izvozniki >

Andrej Orožen >
Incom >

konference >

Jure Knez >

poslovno okolje >

Mojmir Mrak >

Sibil Svilan >

eNovice Izvozniki.si
Izvozniki.si - najboljše iz Slovenije. Zgodbe o uspešnih podjetjih, kako jim uspeva in
kaj načrtujejo.
Vaš e-naslov

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

Potrdite prijavo »
Vaši podatki so na varnem. Časnik Finance se zavezuje, da bo vaše podatke skrbno hranil in uporabljal samo za pošiljanje Pisma urednice
Izvozniki.si ter jih ne bo posredoval tretjim osebam. Odjavna povezava se nahaja na dnu vsakega biltena.
S potrditvijo se strinjate s politiko zasebnosti Časnika Finance.

Danes smo na 7. konferenci slovenskih
izvoznikov razglasili glavnega zmagovalca slovenskega izvoza,
to je trboveljsko podjetje Dewesoft, ki raste pod
taktirko Andreja Orožna in Jureta Kneza. Podjetje je
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strokovno komisijo navdušilo z impresivno rastjo in
ambicioznimi načrti za prihodnost.

Preberite tudi
Trboveljsko podjetje, ki ga Kitajci ne znajo
posnemati

Na tujih trgih Dewesoft tekmuje z inovativnimi izdelki, ki jih
tekmeci ne ponujajo. Konkurenčno prednost jim daje
programska oprema, ki je izredno zmogljiva in preprosta za
uporabo. Letos so predstavili dve novi družini izdelkov, s
katerimi so pred izbruhom koronakrize pričakovali, da bodo v
treh letih podvojili obseg prodaje. Lani so s prevzemom

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

avstrijskega podjetja podvojili razvojne in proizvodne
zmogljivosti. Podjetje Dewesoft 96 odstotkov prodaje ustvari v
tujini in vsak tretji evro prodaje pretopi v dobiček. Ustvari 169
tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega, kar je 3,6kratnik slovenskega povprečja, so svoj izbor utemeljili v
strokovni komisiji.

Preberite tudi
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Intervju z zmagovalcem slovenskega izvoza: Za
vsak evro sva dobro razmislila, kaj narediti, da
bosta iz njega nastala dva

Kdo se je še potegoval za nagrado in kdo izbiral
Člani letošnje strokovne komisije so bili Mojmir Mrak,
akademski vodja projekta Izvozniki.si in redni profesor na
ekonomski fakulteti v Ljubljani, Boštjan Jerončič,
direktor Incoma, lanskega zmagovalca, Sibil Svilan,
predsednik uprave SID banke, Alessandro Pontoglio, vodja
divizije poslovanje s podjetji in investicijsko
bančništvo UniCredit Banka Slovenija, Borut Zebec,
analitik UniCredit Banke Slovenija, Peter Frankl, direktor in
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odgovorni urednik Časnika Finance, Jure Ugovšek, glavni
analitik Časnika Finance, in Monika Klinar, direktorica
nišnih projektov Časnika Finance.
Strokovno komisijo so v minulih letih najbolj prepričali in bili
zmagovalci Euro Plus, RLS Merilna tehnika, Adria
Mobil, Kolektor Etra in Incom.

Preberite tudi
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Spoznajte pet finalistov med top slovenskimi
izvozniki

Za nagrado so se poleg zmagovalca potegovali
še: Cleangrad, proizvajalec čistih prostorov in opreme
zanje, Hyla, proizvajalec sesalnika z vodnim filtrom za čiščenje
zraka in prostorov, Mebor, proizvajalec strojev za primarni
razrez lesa, in TKK, proizvajalec kemijskih izdelkov za
gradbeništvo.

Več iz teme:
konferenca >
Dewesoft >

družbe >
Andrej Orožen >
Incom >

konference >

Jure Knez >

poslovno okolje >

Mojmir Mrak >

Sibil Svilan >
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Boštjan Jerončič >

izvozniki >
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Dewesoft je zmagovalec slovenskega izvoza
11.09.2020
Izmed petih ﬁnalistov slovenskega izvoza je strokovno žirijo najbolj prepričalo podjetje Dewesoft,
proizvajalec merilnih instrumentov
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Nagrado zmagovalec slovenskega izvoza je v imenu podjetja prejel direktor podjetja Dewesoft Andrej
Orožen. "Imamo odlično strategijo in najboljšo ekipo," je povedal ob prevzemu nagrade.
Danes smo na 7. konferenci slovenskih izvoznikov razglasili glavnega zmagovalca slovenskega izvoza, to
je trboveljsko podjetje Dewesoft, ki raste pod taktirko Andreja Orožna in Jureta Kneza. Podjetje je
strokovno komisijo navdušilo z impresivno rastjo in ambicioznimi načrti za prihodnost.
Na tujih trgih Dewesoft tekmuje z inovativnimi izdelki, ki jih tekmeci ne ponujajo. Konkurenčno prednost
jim daje programska oprema, ki je izredno zmogljiva in preprosta za uporabo. Letos so predstavili dve novi
družini izdelkov, s katerimi so pred izbruhom koronakrize pričakovali, da bodo v treh letih podvojili obseg
prodaje. Lani so s prevzemom avstrijskega podjetja podvojili razvojne in proizvodne zmogljivosti. Podjetje
Dewesoft 96 odstotkov prodaje ustvari v tujini in vsak tretji evro prodaje pretopi v dobiček. Ustvari 169
tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega, kar je 3,6-kratnik slovenskega povprečja, so svoj izbor
utemeljili v strokovni komisiji.
Kdo se je še potegoval za nagrado in kdo izbiral
Člani letošnje strokovne komisije so bili Mojmir Mrak, akademski vodja projekta Izvozniki.si in redni
profesor na ekonomski fakulteti v Ljubljani, Boštjan Jerončič, direktor Incoma, lanskega zmagovalca, Sibil
Svilan, predsednik uprave SID banke, Alessandro Pontoglio, vodja divizije poslovanje s podjetji in
investicijsko bančništvo UniCredit Banka Slovenija, Borut Zebec, analitik UniCredit Banke Slovenija,
Peter Frankl, direktor in odgovorni urednik Časnika Finance, Jure Ugovšek, glavni analitik Časnika
Finance, in Monika Klinar, direktorica nišnih projektov Časnika Finance.
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Strokovno komisijo so v minulih letih najbolj prepričali in bili zmagovalci Euro Plus, RLS Merilna
tehnika, Adria Mobil, Kolektor Etra in Incom.
Za nagrado so se poleg zmagovalca potegovali še: Cleangrad, proizvajalec čistih prostorov in opreme
zanje, Hyla, proizvajalec sesalnika z vodnim ﬁltrom za čiščenje zraka in prostorov, Mebor, proizvajalec
strojev za primarni razrez lesa, in TKK, proizvajalec kemijskih izdelkov za gradbeništvo.
Vir: www.izvozniki.ﬁnance.si
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Najboljše družinske hiše, med njimi tudi slovenska
zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavljamo/najboljse-druzinske-hise-med-njimi-tudi-slovenska-353038
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Avtor K. M.
11. September 2020, ob 7:28

1/22
Benedek Bognar
Zaključilo se je mednarodno spletno glasovanje za družinske hiše z najboljšimi fasadami. Strokovna žirija
pa je med šest nominiranih uvrstila tudi družinsko hišo v Ljubljani.
Life Challenge je projekt avstrijskega podjetja Baumit, ki ga izvedejo vsaki dve leti, letošnji je
četrti, njegov namen pa je ozaveščanje o arhitekturi in dobrem oblikovanju na fasadi.
Prepričani so, da je fasadni sistem s toplotno izolacijo ne prinaša le manjše rabe energije, temveč
zagotavlja tudi zdravo vlažnost, zaščito pred plesnijo in udobno bivalno temperaturo.
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Jure Goršič
Poleg vpliva na kakovost bivanja pa ima fasada še lastnost, ki jo lahko primerjamo s kožo, saj ščiti
zid pred zunanjimi vplivi in zagotavlja estetski videz doma. Fasada je optična vizitka vsake stavbe.
Z različnimi strukturami in barvami je mogoče doseči raznolikost in značaj stavbe, še pravijo v
podjetju.

Izbor poteka na dva načina
Svoje mnenje lahko prek spletnega glasovanja izrazijo ljubitelji gradbeništva in arhitekture, še
bolj pomemben pa je izbor 13-članske mednarodne strokovne žirije. V vsaki od kategorij, teh je
šest, izberejo šest nominirancev, projekt pa se bo prihodnje leto v Španiji zaključil na osrednjem
dogodku z izborom zmagovalca v posamezni kategoriji in absolutnega zmagovalca v vseh
kategorijah. Ena od njih so tudi družinske hiše.
Med šest nominiranih je strokovna žirija uvrstila tudi družinsko hišo Patio No.1 v Ljubljani,
pod arhitekturo katere so se podpisali Peter Gabrijelčič, Boštjan Gabrijelčič in Aleš
Gabrijelčič.
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Jure Goršič
V nadaljevanju si oglejte drugih pet nominiranih družinskih hiš.

Hiša v Konopiski, Poljska
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arhiv Baumit
Hiša v Budakesziju, Madžarska

Benedek Bognar
Hiša v Corbeanci, Romunija
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arhiv Baumit
Hiša v Vidmu, Italija

arhiv Baumit
Hiša v Bratislavi, Slovaška
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Jakub Skokan

Predstavljamo tudi pet najboljših hiš po izboru več kot 200 tisoč ljubiteljev
gradbeništva in arhitekture, ki so glasovali prek spleta.
5. mesto: hiša v Mannersdorfu, Avstrija
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arhiv Baumit
4. mesto: Hiša v Konopiski, Poljska

arhiv Baumit
3. mesto: hiša na Dunaju, Avstrija
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arhiv Baumit
2. mesto: hiša v Svetem Lovreču Labinskem, Hrvaška
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arhiv Baumit
1. mesto: hiša v Kuznici, Poljska
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arhiv Baumit
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Površina: 438 cm2
POGOVOR Z ŽUPANOM OBČINE NAZARJE MATEJEM PEČOVNIKOM

»Likvidnostna situacija v občini je dobra
in stabilna«
začetku razglašene epidemije smo

mljišč, razmišljamo o javno zasebnem partnerstvu, za katerega potrebujemo določen čas, da

šene epidemije seveda ni bilo

čili, bo izbrani

investicije smo

dru-

in

ledarju

zadnja,

ki

občin-

praznuje

ski praznik, to je septembra. To je tudi čas, ko se ozrejo na leto, ki
nilo

od prejšnjega

vetrijo

je mi-

praznika in pre-

ter pred občani

do prodajale skupaj s pripadajočim zemljiščem.

in načrtova-
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ne projekte. Župan Matej Pečovnik je

dejal, da je glede realizacije in stanja
občinskega

proračuna

zadovoljen.

let so občinske finance oziroma

Že nekaj

na

da s pričetkom

leta 2021

občinskem svetu sprejet v mesecu decembru.

tve pomoči na

domu, smo

posameznih

poskuša vključiti številne potre-

naše

območjih

občine.

Do

jav

-

Nazarje

občina

tantske vrednosti, pogodbene vrednosti ali

občinski praznik. Običajno se dogodki raz-

odpovedali,

rusa

kako je pri

Praviloma

s podelitvijo občinskih priznanj

septembra.

bo v petek,

18.

Zaradi omejitev zbiranja v zaprtih

prostorih bo udeležba na slavnostni

seji ome-

»Občina ni zadolžena in trenutno tudi
nimamo potrebe, da bi se zadolževali.
Vse

pa

obveznosti

poravnavamo tekoče,

to z lastnimi sredstvi.«

in

je polletna

realizacija

proračuna

vidoma smo vse občine v

branju potrdile

prvem

osnutek odloka, ki bo urejal to področje. Po do-

na strani

končnem sprejemu odloka bo sledil skupen raz-

odhodkov. Za

letošnje polletje je bila

realizacija na strani prihodkov 32,5-odstotna, na

pis podelitve

strani odhodkov

be

nekatera

pa

31-odstotna. Glavni razlog za

odstopanja na odhodkovni strani je ta,

ali maju oziroma se večina

investicij za-

pomoči

koncesije na področju javne služ-

družini na domu. Vse aktivnosti bi naj

zaključili do konca

tako da bi novi izbrani

leta,

koncesionar lahko storitev pomoči na domu pričel izvajati s 1. januarjem

2021.

ključuje v obdobju julij-oktober.

Zadolževali se niste? Koliko

te iz tokratnega

proračuna

ste in še bos-

namenili za inve-

sticije?

bilna. Občina
potrebe,

sti

ni

zadolžena in trenutno tudi nima-

da

bi se zadolževali. Vse obvezno-

poravnavamo tekoče, in to z

Za investicije smo porabili

največ za ceste

lastnimi sredstvi.

Občina Nazarje je pristopila k novemu

leške

in vodovod

265.000

-

100.000 evrov,

preko LAS Zgornje

doline. Gre za

Savinjske

Ša-

in

projekt, ki je namenjen

starejšim občanom.

Občina Nazarje

se

je že

nekaj

časa želela

vključiti v projekt Prostofer, ki uspešno deluje že
v številnih slovenskih

občinah.

Ker je bil izkazan

interes tudi v ostalih občinah, smo se

vključili

evrov,

v skupni projekt, ki je bil na LAS-u tudi potrjen.

evrov, za

Bistvo Prostoferja je, da vozniki prostovoljci nu-

dobrih 440.000

razsvetljavo in zamenjavo poda v športni dvora-

ni

-

projektu

predvsem

Likvidnostna situacija v občini je dobra in stamo

vas?

časa sem odlašal, a naposled sprejel odločitev, da slavnostna seja bo. Slovesnost
Kar nekaj

Pred-

okrog 30-odstotna tako na strani prihodkov kot

poredijo na več tednov, višek je slavnostna
seja. Ponekod so jo zaradi novega koronavi-

naši občani ne ostanejo brez te pomoči.

jih ocenimo.

-

praznuje

se zgornjesavinjske

vred-

obdobjem, uporabimo projek-

s preteklim

ne bo več izvajal stori-

občine odločile, da bomo skupaj poskrbele, da

nosti, ki jih uporabimo pri posameznih proračunskih postavkah, pridemo na osnovi primer-

dardu različnih generacij občanov.
septembru

smo občine prejele obvestilo s strani CSD,

Ko

aprilu

V

je z urejanjem pomoči na domu, ki

vinjsko-šaleška ne bo ne bo izvajal več?

bodisi občinske bodisi medobčinske,

k višjemu stan-

- Kako

je po novem letu Center za socialno delo Sa-

kazal v letošnjem polletju?
Proračun za naslednje leto je praviloma

da se večina investicij začne izvajati v mesecu

bodo pripomogli

bo-

jih za svoje delo potrebujemo.

Predstavil je načrte in nove projekte
ki

ki se

stanje proračuna stabilno. Kakšno sliko je ta

podrobneje

predstavijo realizirane

zasebni partner na območju zgra-

skupaj s sodelavci lotili priprave številnih aktov,

be in želje, ki bi izboljšale kvaliteto življenja na

Občina Nazarje je gledano po ko-

speljemo vse postopke. Če se bomo za to odlo-

dil določeno število stanovanjskih hiš,

V proračun se

porabili dobrih 440.000 evrov.«

sestankov

gih raznih terenskih ogledov, zato smo se lahko

-

Matej Pečovnik: »Za

primeru, da ne bi bilo zanimanja za nakup ze-

obvestili napotili, da se na občino obračajo preko telefonov in elektronske pošte. V času razgla-

ki

Župan

deloma svo-

opravljali tudi od doma. Občane smo z

je delo

obnovitvena dela v P0Š Šmar-

dijo prevoz občanom, predvsem starejšim, ki

ni-

majo lastnega prevoza. Vsi, ki bodo prevoz pot-

jena. Seveda pa bomo sproti spremljali stanje in

tno ob Dreti 35.000

epidemiološko situacijo ter temu primerno rav-

bletini 24.000 evrov, za postavitev svetilk javne

nali v skladu s priporočili

razsvetljave 16.000 evrov. Do konca leta bi naj za

ko klicnega centra, kjer bodo povedali, kdaj pre-

investicije porabili še okrog 770.000 evrov.

voz potrebujejo. V klicnem centru bodo potem o

-

stroke,

evrov, za

kanalizacijo v Do-

stroge

omejitve

na

začetku

-

epide-

Za

morebitne

individualne vlagatelje

mije?

imate

času razglašene epidemije je bil onemogočen vstop v občinske prostore. Nekateri zapos-

jenih gradbenih parcel.

V

leni so

določeno obdobje delali od doma, drugi

smo bili prisotni na delovnih mestih oziroma na

cialistu, za trgovino

. ., bodo

na voljo tudi še nekaj komunalno

Za območje Bič v
na

pridobila

ob Dreti je obči-

dovoljenje in tudi že ob-

javila prodajo komunalno

urejenih zemljišč. V

ki bo

na do-

ločen dan prišel in izvršil prevoz občana. Vozniki ne bodo vozili s svojimi vozili, temveč z občinskimi. Vsi, ki so pripravljeni

Šmartnem

uporabno

ure-

spe-

poklicali na števil-

tem obvestili voznika prostovoljca,

Kako so se odražale na delo občinske

uprave

rebovali za obisk zdravnika, za pregled pri

sodelovati kot vozni-

ki prostovoljci, lahko pokličejo
bomo

na občino

in jih

z veseljem evidentirali.

Tekst in foto: Marija Lebar
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