Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 18. 3. 2020
Število objav: 7
Internet: 4
Tisk: 3
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: 6
Inženirski dan: 0

Naslov

Stroški dela v območju evra v zadnjem četrtletju narasli za 2,4 odstotka

Zaporedna št.
1

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Evropska unija; 17. 3. 2020

Stran v zbirki:
4

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...oz. 2,6-odstotna. Stroški so v industriji v območju z evrom narasli za 2,2 odstotka, v gradbeništvu za 2,3 odstotka, v
sektorju storitev za 2,3 odstotka in za 2,6 odstotka v neposlovnih dejavnostih. V uniji so v industriji in gradbeništvu
narasli za 2,7 odstotka, v sektorju storitev za 2,6 odstotka in v neposlovnih dejavnostih...

Naslov

Koga se pred poslom desetletja bojijo slovenski gradbinci?

Zaporedna št.
2

Medij

Bizi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 3. 2020

Stran v zbirki:
5

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...turškega Cengiza za gradnjo karavanškega predora in številnih ponudb tujih gradbenih podjetij na razpis za gradnjo
drugega tira Jože Renar, direktor zbornice gradbeništva pri GZS, opozarja državo, da izbira domačega gradbinca
pomeni več koristi zanjo. Ob tem državo pozivajo, naj upošteva smernice Evropske unije, ki predvidevajo...

Naslov

Januarja največ zaposlovanja v logistiki

Zaporedna št.
3

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 3. 2020

Stran v zbirki:
8

Avtor

Lana Dakič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...samozaposlenih oseb, ki opravljajo poklicno dejavnost, pa se je medletno zmanjšalo, in sicer za 2,5 odstotka, na
6.445 oseb. Največ novih (samo)zaposlitev v gradbeništvu Po dejavnostih se je število delovno aktivnih oseb najbolj
povečalo v dejavnosti promet in skladiščenje, in sicer za 2.200, na približno 57.300 oseb, najbolj...

Naslov

Novi prostorski načrt bo njihov boj zminiral

Zaporedna št.
4

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

Celjsko; 18. 3. 2020

Stran v zbirki:
10

Avtor

Rozmari Petek

Teme

Gradbena parcela

Tisk

Povzetek

Januarja največ zaposlovanja v logistiki

Zaporedna št.
5

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 3. 2020

Stran v zbirki:
11

Avtor

Lana Dakič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Površina: 516 cm2

...bo, tako opozarja Plavčak, vse črne gradnje legaliziral. "Od ograje, podpornih zidov, vse so v OPPN 'v nulo' definirali,"
opozarja Plavčak. "Na celotni gradbeni parceli se dopusti gradnja dostopa, parkirišča, manipulativnih površin, objektov
gospodarske javne infrastrukture s priključki, zelenih površin, oporni zid do...

Naslov

Tisk

Stran: 14

Stran: 10

Površina: 231 cm2

...samozaposlenih oseb, ki opravljajo poklicno dejavnost, pa seje medletno zmanjšalo, in sicer za 2,5 odstotka, na
6.445 oseb. Največ novih (samo) zaposlitev v gradbeništvu Po dejavnostih seje število delovno aktivnih oseb najbolj
povečalo v dejavnosti promet in skladiščenje, in sicer za 2.200, na približno 57.300 oseb, najbolj...

2

Tisk
Zaporedna št.
6
Stran v zbirki:
15
Povzetek

Naslov

Vlagajo v razvoj lastnih izdelkov

Medij

Gorenjski glas - Kranjčanka, Slovenija

Rubrika, Datum

Priloga Kranjčanka; 17. 3. 2020

Avtor

Suzana P. Kovačič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 42

Stroški dela v območju evra v zadnjem četrtletju narasli za 2,4 odstotka

Zaporedna št.
7

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 3. 2020

Stran v zbirki:
16

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

2

...domovino sta ju nekaj let kasneje, kljub uspešnemu poslovanju, prodala in se z zagonskimi sredstvi za nov posel
vrnila v Slovenijo. Sredstva sta vložila v gradbeništvo - Janez je iz Nemčije uvozil stroje in se naslednjih trinajst let
uspešno ukvarjal z nizkimi gradnjami. A njegov podjetniški duh pri tem ni spal; kakor...

Naslov

Internet

Površina: 1.146 cm

...oz. 2,6-odstotna. Stroški so v industriji v območju z evrom narasli za 2,2 odstotka, v gradbeništvu za 2,3 odstotka, v
sektorju storitev za 2,3 odstotka in za 2,6 odstotka v neposlovnih dejavnostih. V uniji so v industriji in gradbeništvu
narasli za 2,7 odstotka, v sektorju storitev za 2,6 odstotka in v neposlovnih dejavnostih...

3

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

17.03.2020
Tuesday
Torek
Kazalo

12:11
https://www.sta.si/2740647/stroski-dela-v-obmocju-...

1/1

Stroški dela v območju evra v zadnjem četrtletju
narasli za 2,4 odstotka

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

Stroški dela na uro so se v območju z evrom v lanskem zadnjem četrtletju na letni ravni zvišali za 2,4 odstotka, v EU pa
za 2,7 odstotka. V Sloveniji so se stroški dela v zadnjem četrtletju povečali za 8,5 odstotka, kažejo danes objavljeni
podatki Eurostata.
Stroški, povezani s plačami in drugimi izplačili, so se v državah z evrom v lanskem zadnjem trimesečju v medletni
primerjavi povprečno zvišali za 2,3 odstotka, medtem ko so bili drugi stroški višji za 2,4 odstotka. V EU je bila rast 2,7- oz.
2,6-odstotna.
Stroški so v industriji v območju z evrom narasli za 2,2 odstotka, v gradbeništvu za 2,3 odstotka, v sektorju storitev za 2,3
odstotka in za 2,6 odstotka v neposlovnih dejavnostih.
V uniji so v industriji in gradbeništvu narasli za 2,7 odstotka, v sektorju storitev za 2,6 odstotka in v neposlovnih
dejavnostih za 2,9 odstotka.
Med državami, za katere je Eurostat imel podatke, so imele največje rasti Romunija (+12 odstotkov) in Bolgarija (+11,9
odstotka), medtem ko je imel Luksemburg najmanjšo rast (+0,04 odstotka).
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Bizi.si
Država: Slovenija

16.03.2020
Ponedeljek
Kazalo

21:44
http://www.bizi.si/novice/koga-se-pred-poslom-dese...

1/1

Koga se pred poslom desetletja bojijo
slovenski gradbinci?

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

Po izboru turškega Cengiza za gradnjo karavanškega predora in številnih ponudb tujih
gradbenih podjetij na razpis za gradnjo drugega tira Jože Renar, direktor zbornice
gradbeništva pri GZS, opozarja državo, da izbira domačega gradbinca pomeni več koristi
zanjo. Ob tem državo pozivajo, naj upošteva smernice Evropske unije, ki predvidevajo
izločitev podjetij iz držav, ki niso podpisnice sporazuma za preprečevanja izkrivljanja trga.

Več si lahko preberete tukaj.
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17.03.2020

Finance.si

Torek

Država: Slovenija

Kazalo
11:38

1/3

https://topjob.finance.si/8959277/Januarja-najvec-...

Januarja največ zaposlovanja v logistiki
Čas branja: 2 min

0
17.03.2020 11:38 Dopolnjeno: 17.03.2020 11:38

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

LANA DAKIĆ

Foto: Shutterstock

Več iz teme:
trg dela >

zaposlovanje >

ZMAR >
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Finance.si
Država: Slovenija

17.03.2020
Torek
Kazalo

11:38
https://topjob.finance.si/8959277/Januarja-najvec-...

2/3

Konec januarja je bilo v Sloveniji 895.365 delovno aktivnih oseb, kar je 1,6 odstotka
več kot januarja lani, je objavil državni statistični urad. Prvič se je zaposlilo ali
samozaposlilo približno tri tisoč oseb.
Januarja se je medletno najbolj povečalo število zaposlenih pri fizičnih osebah, in
sicer za slaba dva odstotka, na 51.352 oseb.
Število samozaposlenih je bilo medletno večje za 1,7 odstotka (94.131), a predvsem na
račun povečanja števila kmetov. Statistični urad je namreč z letošnjim januarjem
število delovno aktivnih kmetov začel izračunavati iz statističnega registra delovno
aktivnega prebivalstva in jih ne ocenjuje več na podlagi podatkov o številu kmetov iz
anketnega raziskovanja o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu. Tako je bilo januarja
v Sloveniji 21.230 samozaposlenih kmetov (4,2 odstotka več kot leto prej).

Število espejev se je januarja medletno povečalo za 1,4 odstotka, na 66.456, število
samozaposlenih oseb, ki opravljajo poklicno dejavnost, pa se je medletno zmanjšalo,
in sicer za 2,5 odstotka, na 6.445 oseb.

Največ novih (samo)zaposlitev v gradbeništvu
Po dejavnostih se je število delovno aktivnih oseb najbolj povečalo v dejavnosti
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

promet in skladiščenje, in sicer za 2.200, na približno 57.300 oseb, najbolj pa se je
zmanjšalo v predelovalnih dejavnostih, za več kot 2.500, na približno 206.200 oseb,
še poroča statistični urad. Po regijah se je najbolj povečalo število delovno aktivnih v
osrednjeslovenski statistični regiji (za slabega pol odstotka, na približno 315.900
oseb), najbolj pa zmanjšalo v podravski statistični regiji (za 2,6 odstotka, na približno
123.700 oseb).
V januarju se je prvič zaposlilo ali samozaposlilo približno tri tisoč oseb, največ v
gradbeništvu (20,8 odstotka).

Zadržane napovedi zaposlovanja
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Finance.si
Država: Slovenija

17.03.2020
Torek
Kazalo

11:38
https://topjob.finance.si/8959277/Januarja-najvec-...

3/3

Januarja se je na zavodu za zaposlovanje povečalo število registrirano brezposelnih za
šest odstotkov glede na december, na skoraj 80 tisoč brezposelnih. Februarja se je
število brezposelnih že zmanjšalo (na 77.484 oseb), saj se je začelo sezonsko
zaposlovanje gradbenih delavcev. Trenutni dnevni neuradni podatki o iskalcih
zaposlitve na zavodu za zaposlovanje kažejo, da se je sredi marca število brezposelnih
zmanjšalo že pod 75 tisoč, a bo zaradi izbruha koronavirusa in začasnega zaprtja
številnih podjetij to število verjetno naraslo.
Urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar) sicer za letos napoveduje v
povprečju 72 tisoč brezposelnih, zaposlenost pa naj bi se letos po njegovih ocenah v

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

pomladanski napovedi povečala za 1,1 odstotka (lani je bila 2,4-odstotna rast).
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18.03.2020

Večer

Sreda

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 14

1/2

Površina: 516 cm2
STANOVALCI DELAVSKE V CELJU

Novi prostorski

načrt bo njihov
boj zminiral
Nov občinski podrobni prostorski načrt rešuje

nelegalne pozidave Emo orodjarne, na opozorila
prebivalcev Delavske ulice pa so znova pozabili
Rozmari Petek

dal

2022,

kot območje proizvodnih

in

servi-

da šotora odstrani. Nekoliko ostre-

snih dejavnosti, ki se umešča v

Celju se po letih opozarjanja

stopnjo varstva pred hrupom (za

različnih

je je inšpektorat pristopil k opornemu zidu, ki je po besedah Plavčaka

ustanov še vedno ni nič spremenilo.

deloma postavljen kar na zemljišču

75

stanovalcev,

hrupa 65 decibelov). Je pa dodano,

Za

in trkanja na vrata

Še

nihče njihovih

stanovanj

ni

od-

saj

je Emo Orodjarni

veljajo mejne dnevne ravni

decibelov

in mejne

IV.

to

hrupa

nočne ravni

kupil ali se začutil dolžnega, da jih

naložil odstranitev zidu.

odkupi, čeravno stanovalci dnevno

bilo podjetje zid moralo odstraniti do

da se do sprememb namembnosti
stanovanjskih objektov znotraj ob-

čutijo vibracije in slišijo hrup, ki

konca avgusta lani.

močja OPPN zagotovi III. stopnja

A

Sprva naj

ga

ni. Nato

bi
je

gradbeni inšpektor konec septembra

varstva

Celje; predvsem hrup močnih sti-

začel postopek izvršbe in Emo Orodjarni določil naknaden rok za izvrši-

veljajo mejne dnevne ravni hrupa

in sicer do konca leta

hrupa 50 decibelov. A to naj bi zago-

zid še zdaj stoji. Zakaj, smo

skalnic,

pa

delo v

Emo

tudi manipulacija s kovi-

tev odločbe,

60

pred hrupom,

katero

Orodjarni

jih povzroča

decibelov

in mejne

za

nočne ravni

nami v nelegalnem skladišču, ki je
pod njihovimi okni, je zelo moteča.

2019.

Pred leti jih

vprašali pristojno ministrstvo. "Zave-

tovili na način, da "se izkaže" ustrezna zvočna zaščita novih objektov,

zanka (Emo Orodjarna,

ki

je

namreč občina ume-

stila med poslovne objekte v indu-

A

op.

p.) se je na

pa

že stojijo in so sami preglasni,

za katero so dovoljene

sklep pritožila. O pritožbi drugosto-

opozarjajo stanovalci. Ob tem naj bi

visoke vrednosti hrupa. Izvajali so
meritve, ki so po besedah predstav-

penjski organ (Ministrstvo za okolje

investitor moral poskrbeti še za
sivno zaščito.

nika stanovalcev

govorili.

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

Orodjarni čas do leta

Emo

stanovalce Delavske ulice v

Štefana Plavčaka,

in prostor) še

ni

odločil," so nam od-

pa-

"Zasadili naj bi nam drevje," to

Najverjetneje bo tako prej spre-

opiše Plavčak,

"medtem ko so nam

ki jih je spremljal, prekoračile dovoljene vrednosti, a v končnih me-

jet nov OPPN, ki bo, tako opozarja

na občini zatrdili,

ritvah te številke niso bile zajete,
opozarja. Konec koncev so Emo

Plavčak, vse črne gradnje legaliziral. "Od ograje, podpornih zidov, vse

okolje ugotavljali s celovito presojo.

Orodjarni nato izdali odločbo, da

so v OPPN

'v nulo'

definirali," opo-

mora obratovati pri zaprtih oknih,

zarja Plavčak.

česar,

jasno, nihče ne bo preverjal,
tudi zadoščalo ne bo, dodajajo
stanovalci.

parceli se dopusti gradnja dostopa,

"Na celotni gradbeni

pa

parkirišča, manipulativnih površin,
objektov gospodarske javne infra-

strukture s priključki, zelenih

povr-

šin, oporni zid do višine 1,5 metra ter

ograje do

Za legalizacijo črnih gradenj?

2,3

In

da bodo vplive ne

da bo v postopek vključena

jav-

nost, zdaj pa so zaradi koronavirusa
javno obravnavo preklicali.”

Kot kaže, se bo za

stanovalce le še
poslabšalo

metra," je res zapisano v

osnutku OPPN, ki obenem predvideva tudi novi povezovalni cesti skozi

kot trenutno kaže, se bodo stvari
zanje le še poslabšale, saj je občina

Delavsko ulico.

pred dnevi javno razgrnila dopolnjen

to speljali mimo tistih dveh hiš,

osnutek občinskega podrobnega

pro-

je občina lani odkupila, medtem ko

storskega načrta (OPPN), s katerim bo

za odkupe naših stanovanj ne najde

A

Emo

Orodjarna deloma lahko svoje

' Kot

je razbrati, bodo

ki ju

sredstev," pravi Plavčak.

poslovanje razširila, deloma pa lega-

lizirala vse, za kar je inšpektorat ugotovil, da je zgrajeno na črno. Že pred
časom

ugotovil, da sta dva šotora, ki sta od
stanovanjske stavbe, v kateri je okoli
90

Kako bi omejili hrup

je namreč gradbeni inšpektor

stanovalcev, oddaljena le sedem

metrov, črna gradnja, a je vseeno

Vse, kar se posredno nanaša na stanovalce,
stvo

je odstavek, ki opisuje var-

pred

hrupom. Še

enkrat je

opisano, da je območje opredeljeno

9

18.03.2020

Večer

Sreda

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 14

2/2

Površina: 516 cm2

Več kot o ljudeh o kulturni dediščini
osnutku OPPN so obširneje kot ukrepi za varstvo pred hrupom opisani
ukrepi za ohranjanje kultume dediščine. Tako je opisano, da stanovanjV

ska bloka Delavska

16 in 18

sodita med stavbno dediščino, za posege v te

enote pa je treba pridobiti kulturovarstveno soglasje v skladu s predpisi s

področja varstva kulturne dediščine. Nato obširneje opisujejo, da se spre-

meni namembnost obeh stavb iz stanovanjske v poslovno (trgovsko-skladiščno) dejavnost, "pri čemer se v celoti ohranja njuna zunanjost". O tem,
kam s stanovalci, ki v tem "poslovnem" objektu živijo, pa nič.
skladiščna šotora Emo Orodjarne
postavljena na črno, ki motita
stanovalce v Delavski ulici 16 in 18,
z novim OPPN legalizirana?

Bosta

Rozman PETEK

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

Foto:
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18.03.2020

Finance

Sreda

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 10

1/1

Površina: 231 cm2

Januarja največ zaposlovanja

v logistiki
LANA

lo januarja v Sloveniji 21.230 samozaposlenih kmetov (4,2 od-

DAKIČ

lana.dakic@finance.si

Število delovno aktivnih tik pod 900 tisoč

stotka več kot leto prej).
januarja je bilo v

Konec

Sloveniji 895.365

delovno

aktivnih oseb, kar je 1,6 od-

ni, je objavil državni statistični urad. Prvič

poslilo

900000

ja medletno povečalo za 1,4 odstotka, na 66.456, število samo-

880.000

opravlja-

840.000
820.000

sicer

800.000

na 6.445 oseb.

780.000

medletno zmanjšalo,

se je za-

za 2,5 odstotka,

ali samozaposlilo

860.000

jo poklicno dejavnost, pa seje

zaposlenih oseb, ki

več kot januarja la-

stotka

Število espejev se je januar-

in

približno tri tisoč oseb.
Največ novih (samo)

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

Januarja se je

medletno naj-

zaposlitev

v gradbeništvu

bolj povečalo število zaposle-

Po dejavnostih seje število de-

nih pri fizičnih osebah, in
cer za slaba dva odstotka,

lovno aktivnih oseb najbolj povečalo v dejavnosti promet in
skladiščenje, in sicer za 2.200,

51.352

na

oseb.

Število

samozaposlenih je

bilo medletno večje za
stotka

si-

(94.131),

1,7 od-

a predvsem na

57.300 oseb, naj-

na približno

pa se je zmanjšalo v predelovalnih dejavnostih, za

Vir:

Surs

V

januarju se je prvič za-

poslilo ali samozaposlilo prib-

ližno tri tisoč oseb, največ v

vanje kažejo, da seje sredi mar-

gradbeništvu (20,8 odstotka).

ca število brezposelnih zmanj-

Zadržane napovedi

šalo že pod 75 tisoč, a bo zaradi izbruha koronavirusa in za-

bolj

račun povečanja števila kme-

več kot 2.500,

tov. Statistični urad je namreč

206.200 oseb, še poroča

z letošnjim januarjem število

tistični urad.

delovno aktivnih kmetov začel izračunavati iz statistične-

najbolj

na približno

Po regijah

sta-

se je

neuradni podatki o iskalcih zaposlitve na zavodu za zaposlo-

zaposlovanja

časnega zaprtja številnih pod-

Januarja seje na zavodu za za-

jetij

poslovanje

povečalo

število

to

število verjetno naraslo.

Urad za makroekonomske

število de-

registrirano brezposelnih za

analize in razvoj

lovno aktivnih v osrednjeslo-

šest odstotkov glede na decem-

za letos napoveduje v povpre-

ga registra delovno aktivnega

venski statistični regiji

sla-

ber, na skoraj 80 tisoč brezpo-

čju 72

prebivalstva in jih ne ocenjuje

bega pol odstotka,

na približ-

selnih. Februarja se je število

oseb),

najbolj pa

brezposelnih že zmanjšalo (na

poslenost pa naj bi se letos po
njegovih ocenah v pomladan-

več na

podlagi podatkov o šte-

no

povečalo

315.900

(za

(Umar)

sicer

tisoč brezposelnih, za-

77.484

oseb), saj seje začelo sezonsko zaposlovanje gradbe-

ski napovedi povečala za

skovanja o aktivnem in neak-

zmanjšalo v podravski statistični regiji (za 2,6 odstotka, na

tivnem prebivalstvu. Takoje bi-

približno 123.700 oseb).

nih delavcev. Trenutni dnevni

stotna rast).

vilu kmetov

iz anketnega razi-

odstotka

(lani

je bila

1,1

2,4-od-
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Vlagajo v razvoj lastnih
izdelkov
Podjetje AJM okna, vrata, senčila sta pred tridesetimi leti ustanovila zakonca Ajlec.

Z leti so širili proizvodnjo, danes imajo 1 90 zaposlenih. Veliko vlagajo v razvoj lastnih
izdelkov, njihov patent je tudi okno Zero Sash. Več pa v pogovoru z direktorjem
podjetja AJM Trivom Kremplom.

ki
Besedilo: Suzana P. Kovačič
Podjetje

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

mi

leti

AJM

pred

ustanovila

M

Vodstvo

sta

podjetja

Marija Ajlec.

/ im,,

trideseti-

zakonca

-

Ajlec,

do tedaj delovala v tujini, v

zakonca Janez in Marija Ajlec s pomo-

gostinstvu. Kako sta prišla na idejo

čjo dveh avstrijskih partnerjev. Zakonca

proizvodnje PVC-oken?

sta

Podjetje

nad

-»»..m

AJM

sta

AJM

Pesnico

'dft

sta

pri

leta

1990 v Kozjaku
Mariboru ustanovila

-

danes, direktor Trivo Krempl je skrajno

kljub

težkim

družbeno-gospodar-

skim spremembam (razpad Jugoslavije

in skupnega

trga,

posledično gospodar-

fl ■

desno. Tretja

z desne je soustanoviteljica

podjetja

v
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ska kriza) verjela v svojo zgodbo in v malo podjetje, ki
začela

pot res

prej, v Nemčiji, kjer sta leta

že

prvi gostinski

lokal,

kmalu

mu

je ob

Sicer sta svojo podjetniško

nastanku štelo osem zaposlenih.
je

sledil

še

1972. odprla svoj
eden. V želji po

vrnitvi v domovino sta ju nekaj let kasneje, kljub uspešnemu
poslovanju, prodala in se z zagonskimi sredstvi za nov posel

-

Sredstva sta vložila v gradbeništvo
Janez
let
naslednjih
trinajst
stroje
uspein
se
je
gradnjami. A njegov podjetniški duh
šno ukvarjal z nizkimi
spal;
je
kakor
sam pripovedoval, je bil vedno na
pri tem ni
Po nekem naključju je izvedel za
priložnosti.
preži za nove
vrnila v Slovenijo.
iz

Nemčije uvozil

plastična okna.

Obiskal je bližnji salon

čez

avstrijsko mejo in

tam prvič videl bela dvodelna okna s polkni. Kakor je večkrat
dejal, je takoj vedel, da je to izdelek, ki bi se lahko uspešno

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

tržil

Sloveniji.

v

kasneje pa se

je ustanovil

Najprej

prodajno

zastopstvo,

je odločil za lastno proizvodnjo, saj

je to omo-

gočalo trženje oken po nižji ceni. Ustanovili so podjetje, ki so
ga po začetnicah vseh treh poslovnih partnerjev poimenovali

AJM

(Ajlec, Jager, Mayer). Kljub uspešnemu delovanju sta se

zaradi osamosvojitvene vojne v Sloveniji na začetku devetdesetih let avstrijska partnerja odločila, da izstopita iz posla. Od
tukaj naprej zgodbo

AJM

ai

j

'

j’*

1

piše družina Ajlec sama. Podjetje je

postalo družinsko, eno prvih v Sloveniji.
Proizvodnjo

ste hitro

širili, vse

več zaposlovali, tudi

prodaja je prestopila okvirje domačega trga.

Danes

ki

so

imamo

v

AJM 190

zaposlenih.

neposredno povezani z AJM,

je še

Zunanjih sodelavcev,

dobrih trideset.

Pro-

Njihov patent in prodajna
AJM

uspešnica

je okno

ZeroSash.
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dajne

salone imamo po

Sloveniji,

vsej

kupci nas lahko najdejo tudi v Kranju.

Tudi sama proizvodnja se je
belih PVC-oken razširila.
obsežen

AJM

iz osnovnih

Prerasla

je

v

proizvodno-prodajni

program.
je postal pomembno mednarodno

podjetje, ki

svoje izdelke trži v EU in šir-

si lahko dovolimo malo slikovito-

še.

Če

sti,

vsako tretje okno iz naše proizvodnje

gre v tujino.
okrog
skega

20

Letni

promet podjetja znaša

milijonov evrov.

smo

prisotni

še

na

Poleg slovenavstrijskem,

švicarskem, nemškem, hrvaškem trgu. V

Verjamemo,
najprej

kakovost

dejstvo,

da pri

kuje

več.

jamo,

s

nas

ključnimi

značilnostmi

obnese

naših lesenih

največ povprašujejo po

mrežo

Naše

tudi zelo razvejano

približno petdesetih zastopnikov.

zahtevne

najbolj

in

izdelke pa prodamo tudi
trge v Rusijo,

Japonsko,

ekskluzivne
na

Južno

do balkonskih
in

drugih

je

se

treba upošteNaši

merilci,

jih izdelkov.

dobavitelji profilov,

npr.

razvi-

nimajo

več

Pasiv 90,
cah.

modelov;

tivnosti,

-

PVC,

od oken

stori

profili

zato bolj

stekla večja, prosvetli. Vsa stekla tudi npr.
so

ožji,

razvoja

AJM

ki
za

kupci

subvencijo. Iz lesenih

vrat,

steklenih sten

Inovativnih

rešitev

organi-

Za

se

celoti razvili

inštitutu

in

vsa

lahko

nosti

dobro imamo

vhodna

certificirali na

vodilna

merjenje

pohištva.

prestižna

in stabilnosti.

in

je

naša

še veliko. Zelo

v

smo

lepimo v krilo okna, kar dviguje nivo var-

je

različi-

več

linijah različnih

gradbenem

Rosenheim,

okna

izkušenj

in

tudi

so

testirali

jih

nemškem

na

smo
sami.

vsa pa so narejena v Sloveniji.

okna
ter

institucija

pridobi na izola-

Wicona,

AJM 78 in AJM

-

treh različnih

v

vrata

našimi

z

opravili

ki ju ponujamo v

Lastnega

stavbnega

s tem

razvoj

S pomočjo lastnega znanja

sami

Tako PVC-okna

skupaj

svoPVC-

uglednimi nemški-

smo razvili dva profila

Lesena

Izdelke vseskozi dopolnjujemo in

lesa

področju

naša

so

mi proizvajalci Aluplast in

na

svetovalci na terenu opravijo brezplačne

jamo.

Medtem ko

ALU-okna razvita

in

izmere in svetujejo najboljšo

rešitev.

posebnosti?

veliko vlagamo v razvoj

V podjetju

jeklenih ojačitev, ampak profile iz stekle-

vseh materialov

oblike stavbnega pohištva

saj

parametre.

se pri

Kar

rešitev,

šne so njegove

nih vlaken. Okno

aluminij in les. V ponudbi so praktično
vse

odlična

okno AJM Zero Sash. Kak-

onarno

oddaljene

izdelujemo široko paleto stavbne-

ga pohištva iz

bo,

sodobnega

Lela 2013 ste predstavili revoluci-

Korejo.

Kaj vas loči od konkurence?
Sami

številne

kot

kupca

seznaniti

mu pri tem pred-

zanj najboljšo rešitev.

staviti

priča-

vsakega

izobraziti, ga

najprej

pri drugem ne

oknih, imamo npr.

kupec lahko

stavbnega pohištva in

nekom

tudi

izdelkov,

skušamo

ampak

posebej

naših

Oken in vrat ne (zgolj) proda-

vati

Avstriji, kjer kup-

in

da nas od konkurence loči

Avstriji in Švici smo že pred leti ustanoviV

senčila

vrata,

številni dodatki, vse v kompletu s strokovno montažo.

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

steklenih sten, vhodna

IFT

evropska
testiranje
naša

prejmejo

oken izhaja

leseEKO
tudi

oken, balkonskih

linija
in

vhodnih vrat, ki

imenuje Zero Sash in

jo lahko v taki

vrat,

drsno-dvižnih vrat

zirano tudi poprodajno službo, program

obliki s patentiranimi rešitvami kupec

različic

premičnih/drsnih

rednega servisiranja svojih izdelkov.

dobi

samo

pri

nas.

Značilnost

linije
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Svojo

poslovalnico

Zero

Sash

da

je,

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

je

krilo

pri

oknih

in

na videz v

bal-

celoti iz

montirana

steklo. Stekleni rob

v

je v

emajlirani črni barvi, podboj okna pa je
iz visokokakovostnega slovenskega

linije

te

Znotraj

ki

vrata,

so

prav

lesa.

tudi vhodna

najdemo

tako v celoti v videzu

Žagarja.

v Kranju na Costi Staneta

AJM tudi

brez vidnega okvirja, tudi kljuka

stekla,

je

ima podjetje

JJ Naš največji izziv pa

'

-cv..i

Fvmo’

'i.fjir

je razvoj energetsko učinkovitega

nove generacije, ki posega tudi na
konkretno v segment IOT (Internet
digitalizacije,
področje
stavbnega pohištva

of things/internet stvari); potreben bo razmislek o tem,
kako lahko s pomočjo sodobnih pametnih tehnologij okna

in vhodna vrata še izboljšajo naše bivanje, prispevajo k

stekla, tak je tudi podboj. Okna, kot tudi

energetski učinkovitosti doma in s tem k trajnostnemu

vhodna vrata imajo odlične
zvočnoizolativne lastnosti. So

razvoju naše družbe.

toplotno- in
rešitev

za

energetsko varčne gradnje.
Ker

razvoj

sta

in

gibalo

inovativnost

napredka, je naša želja vsako leto na trg
lansirati vsaj en nov izdelek

en

nov izdelek med

izziv

je razvoj

pa

vrati.

..

Naš

največji

bil

energetsko učinkovite-

ga

stavbnega pohištva nove generacije,

ki

posega

je,

konkretno

tudi na področje
v segment

digitalizaci-

IOT

(Internet

of things/internet stvari); potreben bo
razmislek o

tem,

kako lahko s pomočjo

sodobnih pametnih tehnologij okna
vhodna vrata
prispevajo
doma
naše

in

k

s

še

izboljšajo naše bivanje,

energetski

tem k

in

učinkovitosti

trajnostnemu razvoju

družbe.
nekaj

leti

prevzela druga generacija družine

Julija,

-

hčere Monika,
skupaj

direktor

ste

z

Jasmina in

zakonskimi

par-

kov

in storitev s področja graditeljstva in

označuje dobre in

pred prevzemom
odgovoren za

te funkcije pa

prodajo.

sem

Soustanovi-

najboljše izdelke

storitve

graditeljstva v

namen

je, da

in

Sloveniji. Njegov

naročnikom

potrošni-

in

odločitvi za

kom pomaga
ali naročilo.

pri

Mlajši generaciji je vedno na voljo s svo-

Hkrati pa je

ZKG

jim znanjem in izkušnjami, ki

proizvajalca in njegove poslovne uspeš-

teljica Marija Ajlec
skuje

z

spremlja

in

podjetje
njegovo

obi-

redno

poslovanje.

si

sta

jih

Janezom (ki se je od nas poslovil leta

Lani

ste

okoljski certifikat

prejeli

Znak kakovosti v graditeljstvu
ne

prvič), ki ga podeljuje

(in

Gradbeni

inštitut ZRMK. Kakšno težo ima ta
Znak

v

ter

Družini

tudi dokaz kakovosti

zadovoljstva

AJM

investicijo

investitorjev

ima

tudi

prijazno podjetje,

v

graditeljstvu

podjetju

AJM

že

(Z KG)

vsaj

dve

desetletji, certificiranje pa redno obnavljamo. Gre za sistem

ocenjevanja izdel-

in

certifikat

ki usklajuje

družinsko in poslovno življenje zaposle-

nih.

V

treh desetletjih se je nabralo

veliko priznanj. Izpostavim
blagovna znamka)
še razmerje
še

in

vredna

buy (najbolj-

Best

med kakovostjo

bonitetno oceno trojni

še

le potro-

naj

šniška Trusted Brand (zaupanja

kakovosti

imamo

nosti

uporabnikov.

2017) nabrala res veliko.

certifikat?

Vodenje podjetja je pred

Ajlec

2014

leta

...

podjetja

in

med okni

Od

tnerji.

in ceno)

zlati A

ki izkazuje poslovno odličnost.

-

ter

AAA,

O
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Stroški dela v območju evra v zadnjem četrtletju
narasli za 2,4 odstotka
17.03.2020 12:18

Luxembourg, 17. marca (STA) - Stroški dela na uro so se v območju z evrom v
lanskem zadnjem četrtletju na letni ravni zvišali za 2,4 odstotka, v EU pa za 2,7
odstotka. V Sloveniji so se stroški dela v zadnjem četrtletju povečali za 8,5 odstotka,
kažejo danes objavljeni podatki Eurostata.
Stroški, povezani s plačami in drugimi izplačili, so se v državah z evrom v lanskem zadnjem
trimesečju v medletni primerjavi povprečno zvišali za 2,3 odstotka, medtem ko so bili drugi
stroški višji za 2,4 odstotka. V EU je bila rast 2,7- oz. 2,6-odstotna.
Stroški so v industriji v območju z evrom narasli za 2,2 odstotka, v gradbeništvu za 2,3
odstotka, v sektorju storitev za 2,3 odstotka in za 2,6 odstotka v neposlovnih dejavnostih.
V uniji so v industriji in gradbeništvu narasli za 2,7 odstotka, v sektorju storitev za 2,6
odstotka in v neposlovnih dejavnostih za 2,9 odstotka.

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

Med državami, za katere je Eurostat imel podatke, so imele največje rasti Romunija (+12
odstotkov) in Bolgarija (+11,9 odstotka), medtem ko je imel Luksemburg najmanjšo rast
(+0,04 odstotka).
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