Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 19. 5. 2020
Število objav: 15
Internet: 13
Tisk: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 13
Inženirski dan: 0

Naslov

Ali okoljevarstvene organizacije res blokirajo najpomembnejše projekte v državi?

Zaporedna št.
1

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 5. 2020

Stran v zbirki:
7

Avtor

Larisa Daugul

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...nevladnih organizacij v upravnih postopkih. Do sprejetja dveh amandmajev je prišlo kmalu zatem, ko se je v drugem
svežnju protikoronskega zakona spremenila gradbena zakonodaja, ki na podoben način zaostruje pogoje za
vključevanje NVO-jev v pridobivanje gradbenih dovoljenj. Novemu ministru za okolje in prostor Andreju Vizjaku...

Naslov

Ančke namesto občinstva

Zaporedna št.
2

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 5. 2020

Stran v zbirki:
9

Avtor

G. U.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...osmi največji čebol z letnim prometom približno 50 milijard evrov, seveda družina Hu. Največje dejavnosti GS Groupa
so posli v energetiki, trgovini in gradbeništvu, je pa tudi lastnik nogometnega kuba FC Seul. Hu Čang Su med
nogometnimi privrženci velja za velikega skopuha, saj mu je škoda dati denar za prestope igralcev....

Naslov

Marca največje zmanjšanje delovno aktivnih v gostinstvu

Zaporedna št.
3

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 18. 5. 2020

Stran v zbirki:
10

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...zaposlenih v skupinah natakar, kuhar in kuhinjski pomočnik. V marcu se je na mesečni ravni število delovno aktivnih
oseb najbolj povečalo v dejavnosti gradbeništvo. Povečalo se je za 1,6 odstotka na približno 65.200. Marca se je
število delovno aktivnih v letni primerjavi povečalo za 0,7 odstotka. V mesečni primerjavi...

Naslov

Finance o državni pomoči avtomobilski industriji (19. 5.)

Zaporedna št.
4

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled tiska; 18. 5. 2020

Stran v zbirki:
11

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...reševanje strukturnih sprememb, ki jih doživlja panoga, dodaja. "Slovenska avtomobilska industrija je neposredno
odvisna od dogajanja po svetu. To ni gradbeništvo, kjer tempo lahko narekujejo država in občine. (...) Država je v "prvi
rundi" koronakrize pomagala tako rekoč vsem, v prihodnje pa bo morala biti verjetno...

Naslov

Z montažno hišo do domovanja po meri človeka. In katere so najbolj priljubljene?

Zaporedna št.
5

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 19. 5. 2020

Stran v zbirki:
20

Avtor

Barbara Gavez Volčjak

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...in neposredno povezanost z zunanjim okoljem, ki se zaključi z dodatno zasnovanim nadstreškom na terasi. MARLES
Trajnost in skrb za okolje Na področju gradbeništva se trendi usmerjajo v trajnostno in okolju prijazno gradnjo in temu
sledijo tudi montažne hiše. Konstrukcijski sistemi tovrstnih hiš so zasnovani na lesu...

2

Naslov

Delovno aktivnih oseb v marcu 2020 manj kot v mesecu pred tem

Zaporedna št.
6

Medij

Bizi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 5. 2020

Stran v zbirki:
22

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...kuharji/kuharice in kuhinjski pomočniki/kuhinjske pomočnice. V marcu 2020 pa se je na mesečni ravni število delovno
aktivnih oseb najbolj povečalo v dejavnosti gradbeništvo (za 1,6 %, na približno 65.200). Z vidika statističnih regij, v
katerih opravljajo delovno aktivne osebe delo, se je število delovno aktivnih oseb v marcu...

Naslov

Državna reševanja: kako pomagati avtomobilistom?

Zaporedna št.
7

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 18. 5. 2020

Stran v zbirki:
27

Avtor

Jurij Šimac

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...v avtomobilski industriji nikoli več ne bo takšna, kot je bila«. Slovenska avtomobilska industrija je neposredno
odvisna od dogajanja po svetu. To ni gradbeništvo, kjer tempo lahko narekujejo država in občine. Če se bo svetovni trg
z avtomobili letos skrčil za 20 odstotkov ali več, bo temu seveda sledilo tudi krčenje...

Naslov

Marca največje zmanjšanje delovno aktivnih v gostinstvu

Zaporedna št.
8

Medij

Maribor24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 18. 5. 2020

Stran v zbirki:
29

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...zaposlenih v skupinah natakar, kuhar in kuhinjski pomočnik. V marcu se je na mesečni ravni število delovno aktivnih
oseb najbolj povečalo v dejavnosti gradbeništvo. Povečalo se je za 1,6 odstotka na približno 65.200. Marca se je
število delovno aktivnih v letni primerjavi povečalo za 0,7 odstotka. V mesečni primerjavi...

Naslov

Županu očitajo poceni prodajo zemljišč

Zaporedna št.
9

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 19. 5. 2020

Stran v zbirki:
30

Avtor

Mateja Kotnik

Teme

Gradbena parcela

Tisk

Povzetek

Stran: 4

...zemljišč, ki v Slovenj Gradcu dosegajo 60 evrov za kvadratni meter, na Prevaljah pa tudi do petdeset. Ravenska
občina je na javnem zbiranju ponudb za prodajo gradbenih parcel na vzhodu Čečovja dobila dve ponudbi. Podjetje
Prisoje iz Dobje vasi je za kvadratni meter zemljišča ponudilo 28 evrov, podjetje GIP Lihteneger iz Kotelj...

Naslov

Egipčani iz Iskraemeca v Kranju načrtuieio skoraj 400 novih stanovanj

Zaporedna št.
10

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 5. 2020

Stran v zbirki:
32

Avtor

Aleš Perčič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Površina: 299 cm2

Stran: 13

Površina: 453 cm2

...Kupila ga je za 1,88 milijona evrov, za kolikor je utesnila svojo terjatev do družbe ABCFIN. Iskra Impuls in
gradbeništvo Iskra Impuls, ki se primarno ukvarja s proizvodnjo merilno -procesne opreme, je v gradbeništvu navzoča
že več let. Skupaj s Kolektorjem je lastnica družbe K.Tivoli, kije gradila sosesko Bellevue Tivoli na...

3

Naslov

Maja še dve izplačili delodajalcem za povračilo nadomestila plače

Zaporedna št.
11

Medij

Racunovodja.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 5. 2020

Stran v zbirki:
33

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Ljubljana. Sledijo Maribor, Celje, Koper, Kranj itd., medtem ko je glede na dejavnost največ delodajalcev iz
predelovalnih dejavnosti, gostinstva, trgovine, gradbeništva, dejavnosti prometa in skladiščenja. V času, odkar je začel
veljati ZIUZEOP-A, je bilo tudi okrog 3.500 odstopov delodajalcev od vlog, predvsem zaradi...

Naslov

Maja še dve izplačili delodajalcem za povračilo nadomestila plače

Zaporedna št.
12

Medij

Racunovodja.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 5. 2020

Stran v zbirki:
34

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Ljubljana. Sledijo Maribor, Celje, Koper, Kranj itd., medtem ko je glede na dejavnost največ delodajalcev iz
predelovalnih dejavnosti, gostinstva, trgovine, gradbeništva, dejavnosti prometa in skladiščenja. V času, odkar je začel
veljati ZIUZEOP-A, je bilo tudi okrog 3.500 odstopov delodajalcev od vlog, predvsem zaradi...

Naslov

Delovno aktivnih oseb v marcu 2020 manj kot v mesecu pred tem

Zaporedna št.
13

Medij

Stat.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 5. 2020

Stran v zbirki:
35

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...kuharji/kuharice in kuhinjski pomočniki/kuhinjske pomočnice. V marcu 2020 pa se je na mesečni ravni število delovno
aktivnih oseb najbolj povečalo v dejavnosti gradbeništvo (za 1,6 %, na približno 65.200). Z vidika statističnih regij, v
katerih opravljajo delovno aktivne osebe delo, se je število delovno aktivnih oseb v marcu...

Naslov

Marca največje zmanjšanje delovno aktivnih v gostinstvu

Zaporedna št.
14

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 5. 2020

Stran v zbirki:
36

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...zaposlenih v skupinah natakar, kuhar in kuhinjski pomočnik. V marcu se je na mesečni ravni število delovno aktivnih
oseb najbolj povečalo v dejavnosti gradbeništvo. Povečalo se je za 1,6 odstotka na približno 65.200. Marca se je
število delovno aktivnih v letni primerjavi povečalo za 0,7 odstotka. V mesečni primerjavi...

Naslov

Ančke namesto občinstva

Zaporedna št.
15

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 18. 5. 2020

Stran v zbirki:
38

Avtor

G. U.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...osmi največji čebol z letnim prometom približno 50 milijard evrov, seveda družina Hu. Največje dejavnosti GS Groupa
so posli v energetiki, trgovini in gradbeništvu, je pa tudi lastnik nogometnega kuba FC Seul. Hu Čang Su med
nogometnimi privrženci velja za velikega skopuha, saj mu je škoda dati denar za prestope igralcev....

4

Rtvslo.si
Država: Slovenija

18.05.2020
Ponedeljek, 07:10

Kazalo
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Ali okoljevarstvene organizacije res blokirajo najpomembnejše projekte v državi?
So v ozadju oviranja okoljskih nevladnih organizacij prizadevanja za izgradnjo HE Mokrice?
Larisa Daugul | 18. maj 2020 ob 07:39 Zadnji poseg: 18. maj 2020 ob 08:51
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vizjak je svoj prvi obisk v funkciji ministra za okolje in prostor posvetil prav hidroelektrarnam na spodnji Savi oziroma hidroelektrarni Brežice, ki jo je obisk…

Stališče novega ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka je, da nekatere okoljske nevladne organizacije ovirajo
najpomembnejše projekte v državi. Pa jih res? Ali so morda problem predvsem dolgi postopki na sodiščih, povezani z izgradnjo
HE Mokrice?
V torek je v državnem zboru po hitrem postopku prišlo do spremembe zakona o ohranjanju narave, s katero se zaostrujejo pogoji za sodelovanje
nevladnih organizacij (NVO) v upravnih postopkih. Do sprejetja dveh amandmajev je prišlo kmalu zatem, ko se je v drugem svežnju
protikoronskega zakona spremenila gradbena zakonodaja, ki na podoben način zaostruje pogoje za vključevanje NVO-jev v pridobivanje
gradbenih dovoljenj. Novi vladi učinkovitosti na tem področju ne gre očitati. Zdi se, da se pojmi, kot so neučinkovitost, zavlačevanje in
dlakocepljenje bolje podajo prav opisu nevladnih organizacij, s čimer se strinja tudi dobršen del javnosti.

Dejstvo je, da v Sloveniji določeni lobiji obvladujejo trg, ki vedo, da se da iz projektov pobrati tudi kaj
denarja, nevladne organizacije pa so jim pri tem trn v peti. In to je edini razlog, da zdaj NVO-je mečejo ven
iz vseh postopkov.

Uroš Macerl, Eko krog

Okoljski minister Andrej Vizjak se je na očitke o napadu na nevladne organizacije odzval konec aprila za Siol.net. Kot je dejal, je veliko nevladnih
organizacij dobrih in odgovornih, kot na primer ribiške in lovske družine. "Poznamo pa tudi majhne okoljske organizacije z maloštevilnim
članstvom, ki velikokrat pod sumljivimi pogoji zlorabljajo svoj položaj in izsiljujejo vlagatelja z blokado postopkov," je povedal za portal Siol in dodal,
da "ni prav, da lahko subjektivna stališča posameznikov blokirajo najpomembnejše projekte v državi."

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

Minister Vizjak svojo trditev podkrepi s konkretnim primerom novomeške organizacije Rovo, ki je blokirala začetek gradnje tretje razvojne osi in
nasprotovala gradnji lakirnice družbe Magna Steyr v Hočah. Ena od nevladnih organizacij pa je dosegla tudi razveljavitev okoljevarstvenega
soglasja za Hidroelektrarno Mokrice. Upravno sodišče je okoljevarstveno soglasje za izgradnjo šeste od petih že obstoječih HE na spodnji Savi
razveljavilo na podlagi pritožbe Društva za preučevanje rib.
Spomnimo, Andrej Vizjak je bil od leta 2002 do 2004 župan občine Brežice, nato minister za gospodarstvo v prvi in minister za delo v drugi
Janševi vladi. Po vrnitvi s poslanskih klopi pa je bil od leta 2014 dalje zaposlen v Hidroelektrarnah na spodnji Savi (HESS) kot vodja službe za
investicije in razvoj. HESS je glavni investitor v izgradnji hidroelektrarn na spodnji Savi.

Od leta 1997 izdanih 1033 in zavrnjenih 30 okoljevarstvenih soglasij
Morda NVO-jem neučinkovitosti, glede na to, da naj bi blokirali vse najpomembnejše projekte v državi, vendarle ne moremo očitati ... Pa jih res?
Po javno dostopnih podatkih Agencije RS za okolje je bilo od leta 1997 do novembra 2019 izdanih 1033 okoljevarstvenih soglasij, zavrnjenih pa
30. Res pa je, da okoljevarstveno soglasje za HE Mokrice npr. ni vključeno ne v eno ne v drugo številko, saj je še vedno v postopku in ti znajo
trajati. Tu se z ministrom ni težko strinjati. A težko se je znebiti vtisa, da se je Vizjak, ki je iz HESS-a neposredno odšel na ministrstvo za okolje,
spreminjanja zakonodaje lotil tudi zaradi svoje izkušnje z nevladniki.
"Če so trije ljudje na sodišču dokazali, da so postopki peljani nepravilno in nezakonito, jih ne potrebujemo 50," spremembo zakonodaje, ki NVO-jem,
ki so organizirani kot društvo, po novem za pogoj postavlja, da imajo za pretekli dve leti evidentiranih vsaj 50 članov, komentira Uroš Macerl iz
Eko kroga. Društvo je znano po tem, da je uspelo z razveljavitvijo okoljevarstvenega soglasja za sežiganje odpadkov v Trboveljskem Lafargeu, za
kar je Macerl leta 2017 prejel prestižno Goldmanovo nagrado, ki je znana tudi kot zelena Nobelova nagrada.
"Število ljudi, ki mu uspe na sodišču dokazati, da je postopek netransparenten in okolju škodljiv, je irelevantno. Dovolj je tudi en sam človek. Naloga
okoljskih organizacij je, da preverjajo zakonitost postopkov in njihovo okoljsko sprejemljivost," meni Macerl. A tudi javnost ima pogosto občutek, da
gre pri tem pogosto za nepotrebno zavlačevanje oziroma za zaviranje projektov, na katere smo že tako dolgo čakali.

Razvite države nevladnike v projekte vključujejo od samega začetka
Kot pojasnjuje Macerl, se načrtovanje projektov pri nas odvija nekoliko drugače kot v tujini. "V razvitih državah okoljevarstvene organizacije od
samega začetka jemljejo kot nujnega partnerja v energetskih projektih. Od prvega trenutka projektiranja so v načrt vključene in skupaj z investitorjem
izvedejo dober projekt, sprejemljiv za okolje. A včasih to pomeni, da je 70 odstotkov časa namenjenega projektiranju, 30 odstotkov pa za izvedbo."
Pri nas naj bi bilo ravno nasprotno. 30 odstotkov časa se nameni projektiranju, ko se investitorji "med sabo na hitro zmenijo", kako bo stvar tekla.
"Izključijo nevladne organizacije, civilno družbo, kršijo vsa pravila, začnejo gradnjo, potem pa 70 odstotkov časa porabimo za postopke na sodiščih,
za urejanje dokumentacije, za pridobitev uporabnega dovoljenja itd.," tako imenovano "zavlačevanje postopkov" opiše Macerl.

So v ozadju oviranja okoljskih nevladnih organizacij prizadevanja za izgradnjo HE Mokrice?
5

Rtvslo.si
Država: Slovenija
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Kazalo

https://www.rtvslo.si/okolje/novice/ali-okoljevars...
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Je "posameznik brez utemeljenih razlogov", kot minister poimenuje krivca za blokado izgradnje HE-ja Mokrice, Andreja Slameršek iz Društva za
preučevanje rib? Društvo šteje 34 članov in deluje od leta 2010. Da se bo oviranje nevladnikov uresničilo takoj, ko bo na oblast prišel SDS, je bilo
jasno, ne ovinkari Slamerškova, ki verjame, da je prav njihovo društvo v jedru zgodbe o paralizaciji nevladnih organizacij. "Hidroelektrarne na
spodnji Savi so v bistvu Vizjakov projekt, saj je bil pred tem vodilni odgovorni za HE Mokrice."
Spreminjanje zakonodaje, ki otežuje vključevanje nevladnih organizacij v upravne postopke, so pričakovali. "Že lani jeseni si je poslanec Tomaž
Lisac (SDS) prizadeval, da bi nam kot društvu odvzeli vse pravice. Takrat so nas napadali in Marjan Šarec in Alenka Bratušek, češ da nas je šest,
sedem osebkov, ki hočemo vse blokirati. Že Šarčeva vlada je takrat obravnavala predlog, da bi spremenili zakonodajo in nam odvzeli pravice. Toda
prejšnji minister za okolje in prostor Simon Zajc je takrat v odgovoru zapisal, da trenutna zakonodaja upošteva načela Aarhuške konvencije in druge
mednarodne zaveze, zato predlog ni uspel. Je bil pa to prvi poskus za odvzem pravice za sodelovanje v postopkih," pojasni Slamerškova, po izobrazbi
profesorica biologije in kemije.

Ogroženi populaciji zvezdogleda in platnice
In zakaj društvo že od leta 2015 povzroča preglavice in se trmasto bori proti HE Mokrice? Kot rečeno, bi bila hidroelektrarna Mokrice zadnja od že
petih zgrajenih hidroelektrarn na spodnji Savi. A v društvu opozarjajo, da bi z njeno izgradnjo v Sloveniji v celoti uničili območje Natura 2000
spodnja Sava in povzročili lokalno izginotje populacij rib zvezdogleda (85 odstotkov notranje cone na sotočju Krke in Save bi bilo uničeno) in
platnice. Poleg tega bi po njihovih navedbah HE Mokrice povzročil izgubo 230 ha kmetijskih zemljišč in poslabšal poplavno varnost, in sicer zlasti
na dolgi rok zaradi zamuljevanja. Učinek bi zaradi pomika problema dolvodno segel tudi na hrvaško stran, zato zagovarjajo protipoplavno
ureditev na sonaraven način z izgradnjo protipoplavnih nasipov brez HE-jev. V HESS-u nasprotno trdijo, da se bo z izgradnjo HE-ja poplavna
varnost izboljšala.
HE Mokrice - Prej Potem Pregrada

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

"Društva smo še edini branik demokracije, in čeprav je naše društvo majhno, imamo mrežo razpeto po vsej Evropi, saj sodelujemo z ihtiologi
(preučevalci rib) iz številnih držav. Delamo izključno na strokovnih vprašanjih in dokazih, saj sicer bitke ni. To ni tako kot pri energetiki, ki lahko
počne vse, kar hoče, in mediji napišejo vse, kar reče. Naše trditve moramo na sodiščih neizpodbitno dokazati. Upravno sodišče okoljevarstvenega
dovoljenja za HE Mokrice ni razveljavilo le zaradi postopkovnih napak. Upravno sodišče je na nekaj straneh pojasnilo vsebinske nepravilnosti
okoljevarstvenega soglasja za HE Mokrice." Umanjkala je predvsem strokovna dokumentacija o vplivu hidroelektrarne na populacijo določenih vrst
rib, ki je društvo, kot stranski udeleženec v postopku, nikakor ni moglo pridobiti. HESS naj bi po besedah Slamerškove raje menjaval strokovnjake,
dokler ni naletel na takega, ki je prepisal prejšnja strokovna mnenja in zgolj izbrisal informacije, ki niso bile v prid projektu HE Mokrice.

Samec platnice ima v času drstenja na zgornjem delu glave in hrbtu velike bele drstne bradavice, ki dajejo tej vrsti nenavaden in hkrati zelo atraktiven videz.
Foto: Društvo za preučevanje rib/Marko Zupančič

Kot je navedeno na spletni strani HESS-a, projekt izgradnje šestih hidroelektrarn na spodnji Savi družbo uvršča med trenutno največje investitorje
izgradnje obnovljivih virov energije v Sloveniji. Nobenega dvoma ni, da je prehod Slovenije na obnovljive vire energije nujen in smo pri njegovem
izvajanju prepočasni. Prav tako bo za prehod iz rabe fosilnih goriv treba izkoristiti tako vetrno kot sončno in vodno energijo. A okoljevarstvenega
soglasja izgradnji HE-ja Mokrice ne nazadnje ni odvzelo neko majhno društvo, temveč upravno sodišče. "Na srečo smo imeli dobre prednike, ki so
spisali dobro okoljsko zakonodajo in implementirali vse mednarodne pogodbe in evropsko zakonodajo. Če gremo za HE Mokrice na evropsko sodišče,
bodo tožbo zagotovo izgubili, saj je po habitatni direktivi ne morejo dobiti," je prepričana Slamerškova.
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Za pohitritev postopkov za izgradnjo HE-ja Mokrice se vendarle ne zavzemata le Andrej Vizjak in stranka SDS, temveč poslanci s praktično
celotnega političnega spektra: npr. poslanec SD-ja Matjaž Han, podporo pohitritvi postopkov so izrekli tudi v SMC-ju, SAB-u, SNS-u, DeSUS-u in
NSi-ju. "Sporno pri teh poslancih je to, da jim ni mar ne za pitno vodo, ne za zdravo življenjsko okolje, kaj šele za živalske vrste. Skrbi jih za denar,
zato so pripravljeni iti prek zakonodaje. Ne ukvarjajo se s tem, kaj je narobe in kaj je nezakonito, njim je le važno, da bomo to imeli, ne glede na
ceno. Zadaj je pač gradbeni lobi, ki čaka. In tako bodo pač začeli gradnjo, mi se bomo vmes tožili, med tem pa bo objekt postavljen. To je njihova
taktika in že zdaj vedo, da bo stvar nezakonito stala, ker vse poteka tako počasi," še sklene Slamerškova.

Okolje ne pripada ne levim ne desnim, a ga tudi ne branijo ne eni ne drugi

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

Uroš Macerl pri tem doda, da okolje ne pripada ne levi ne desnim. "Dejstvo je, da je imel Eko krog veliko več težav z levimi vladami. Mi smo čutili,
da je bil v ozadju sežiganja odpadkov prisoten predvsem SD. Preko občine in države se je zavzemal za sežig odpadkov v Lafargeu, enako so prisotni v
Anhovem (Salonit) in v Šoštanju (Teš). A poglejte, kako se zdaj, ko so v opoziciji, barvajo zeleno. LMŠ je bil strogo proti sprejemanju amandmajev na
zakon o ohranjanju narave in se je zelo zavzemal za okolje. Zdaj, ko je v opoziciji. A gospodarski minister Zdravko Počivalšek je z izjavami o
ekoteroristih, ki da smo uničili Lafarge, začel že v času vlade Mira Cerarja. Šarec pa je nato nadaljeval z njegovimi izjavami, da je treba nevladne
organizacije 'prečistiti'. Ti, ki so zdaj na oblasti, to le nadaljujejo. (...) Tako delajo vsi. Do trenutka, ko so v opoziciji, jih nevladniki zanimajo. A takoj, ko
pridejo v vlado, ko je podpisana koalicijska pogodba, nevladniki postanejo nebodigatreba, ki se ga na široko izogibajo, saj povzročajo težave pri
njihovih dogovorih s kapitalom. Vladajoči delajo usluge kapitalu z raznimi obvodi v zakonodaji za lažje pridobivanje raznovrstnih dovoljenj, politične
stranke pa dobijo (seveda dobro prikrito) za te usluge nekaj nazaj v svoj proračun. Politika pa denar potrebuje in je s popkovino vezana na
kapital." Macerl še sklene, da pri trenutnem okoljskem ministru, ki pogosto omenja potrebe gospodarstva, od začetka mandata ni slišal še niti ene
izjave v prid varovanja okolja.
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Ančke namesto občinstva
Kako popestriti prazne tribune na tekmah brez
gledalcev? Mogoče s spolnimi lutkami.
Objavljeno
18. maj 2020 16.00

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

Posodobljeno
18. maj 2020 16.00

Odpri galerijo
Predsednik FC Seula Hu Čang Suje tudi vodja enega največjih južnokorejskih podjetij. FOTO: Yonhap News

G. U.
Č
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Časi so težki. Tudi za poklicne nogometaše, celo v državah, kjer spet dovolijo tekmovanja. Ena od teh je Južna Koreja, kjer se je prva nogometna liga ponovno začela že 8.
maja, kar je seveda zelo spodbudilo zanimanje zanjo in jo predvajajo tudi na nekaterih evropskih televizijah.
Zaradi tako imenovane nove realnosti pa se morajo korejski nogometaši potiti pred praznimi tribunami. Da bi jim nekoliko omejili zevajočo praznino, so na tribune
velikanskega 66.000-sedežnega stadiona prvoligaša FC Seula pod vodstvom 71-letnega Hu Čang Suja namestili številne trgovinske lutke. A tako so bile videti le na prvi
pogled. Pozornim očem gledalcev pred sprejemniki namreč ni ušlo, da so bile plastične gospodične - med njimi je bilo le nekaj plastičnih gospodičev, čeprav so siceršnje
občinstvo na stadionih predvsem moški - na nedeljski tekmi med domačini in ekipo Gwangju FC iz istoimenskega mesta na jugozahodu Južne Koreje, le nekoliko preveč
prsate za običajne trgovinske lutke.

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

Občinstvo na nedeljski tekmi v Seulu. FOTO: Reuters
Ker so imele poleg tega nekatere oblečene majice podjetja SoloS, ki se ukvarja s prodajo spolnih pripomočkov, so se seveda takoj pojavila ugibanja in obtožbe, da so igralci
dejansko igrali pred občinstvom, sestavljenim iz Ančk, se pravi spolnih lutk. Vodstvo kluba je pojasnilo, da so imele sporne majice oblečene zato, ker jih je podjetje, ki jih je
dobavilo, pred tem posodilo podjetju SoloS, da pa nikakor ne gre za spolne lutke. Vseeno so se vsem prizadetim iskreno opravičili.
Je pa res, da so se, če so bile dejansko Ančke ali ne, gospodične držale pravil. Nosile so namreč predpisane maske in sedele tako, kot določajo pravila o distanci, s katero se
preprečuje prenos novega koronavirusa s človeka na človeka. O tem, ali so si tudi primerno umile in razkužile roke, ni poročil. Če koga zanima, je domače moštvo sicer
zmagalo z 1 proti nič.

Predsednik kluba Hu Čang Su je tudi vodja čebola GS Group, ene od značilnih južnokorejskih korporacij, ki se ukvarjajo z vsem mogočim. Med njimi so na primer Hyundai,
Samsung in LG. Lahko so delniške družbe ali povsem zasebna podjetja, zanje pa je značilno, da jih obvladuje ena družina. V primeru GS Group, ki je osmi največji čebol z
letnim prometom približno 50 milijard evrov, seveda družina Hu. Največje dejavnosti GS Groupa so posli v energetiki, trgovini in gradbeništvu, je pa tudi lastnik
nogometnega kuba FC Seul. Hu Čang Su med nogometnimi privrženci velja za velikega skopuha, saj mu je škoda dati denar za prestope igralcev. Njegov klub je sicer eden
najuspešnejših v Južni Koreji. Prvo ligo je do zdaj osvojil šestkrat, nazadnje leta 2016.
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Marca največje zmanjšanje delovno aktivnih v
gostinstvu
Število delovno aktivnih oseb se je marca v primerjavi s februarjem zmanjšalo za 0,3 odstotka na približno 896.000.
Najbolj se je število delovno aktivnih oseb zmanjšalo v dejavnosti gostinstvo, in sicer za pet odstotkov na približno
35.700, je danes sporočil statistični urad.
V gostinstvu je bil marca tudi največji oz. 5,6-odstoten upad zaposlenih oseb. Znotraj dejavnosti je bilo večji upad števila
delovno aktivnih zaznati pri zaposlenih osebah v dejavnosti strežba jedi in pijač, za sedem odstotkov. Število
samozaposlenih oseb se je zmanjšalo za 0,6 odstotka. Najbolj se je zmanjšalo število zaposlenih v skupinah natakar,
kuhar in kuhinjski pomočnik.
V marcu se je na mesečni ravni število delovno aktivnih oseb najbolj povečalo v dejavnosti gradbeništvo. Povečalo se je
za 1,6 odstotka na približno 65.200.
Marca se je število delovno aktivnih v letni primerjavi povečalo za 0,7 odstotka. V mesečni primerjavi se je medtem
število zaposlenih oseb zmanjšalo za 0,3 odstotka na približno 801.900, število samozaposlenih oseb pa za 0,2 odstotka
na približno 94.100.
Število zaposlenih oseb se je zmanjšalo bolj pri fizičnih osebah, in sicer za 2,3 odstotka na približno 50.300. Pri pravnih
osebah se je to število zmanjšalo za 0,1 odstotka na 751.600. Število zaposlenih žensk pri fizičnih osebah se je
zmanjšalo bolj kot število zaposlenih moških pri fizičnih osebah. Prvih za 4,3 odstotka, drugih za 0,9 odstotka.

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

Po regijah se je število delovno aktivnih oseb najbolj znižalo v osrednjeslovenski in podravski statistični regiji, v prvi za
približno 700, v drugi za nekaj več kot 400. Najbolj pa se je povečalo v pomurski in zasavski statistični regiji, za 200 oz.
nekaj več kot 100.
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Finance o državni pomoči avtomobilski
industriji (19. 5.)
Jurij Šimac v komentarju Državna reševanja: kako pomagati avtomobilistom? piše o državni pomoči avtomobilski
industriji. Kot poudarja avtor, se je avtoindustrija z velikimi izzivi sicer soočala že pred korono. In reševanje težav,
povezanih s korono, ne more biti krinka za reševanje strukturnih sprememb, ki jih doživlja panoga, dodaja.

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

"Slovenska avtomobilska industrija je neposredno odvisna od dogajanja po svetu. To ni gradbeništvo, kjer tempo lahko
narekujejo država in občine. (...) Država je v "prvi rundi" koronakrize pomagala tako rekoč vsem, v prihodnje pa bo
morala biti verjetno precej bolj "izbirčna". Denarja za vse ne bo, poglejte Fursove podatke o pobranih davkih v mesecu
aprilu (40-odstotni upad v primerjavi z lanskim aprilom). Avtomobilisti bodo potrebovali nekaj več domišljije kot le prošnje
za pomoč. Ne dvomimo, da jo premorejo. Stojan Petrič, dolgoletni šef Kolektorja, je pred kratkim na webinarju Centra
poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani govoril o povezovanju, združevanju, tudi prevzemih. Tega
bo v avtomobilski panogi očitno moralo biti kar precej."

11

19.05.2020

Vecer.com

Torek, 02:00

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.vecer.com/z-montazno-hiso-do-domovanja...

1/9

Z montažno hišo do
domovanja po meri človeka.
In katere so najbolj
priljubljene?
ODPRI GALERIJO

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

KVIK

Barbara Gavez Volčjak

19.05.2020, 02.00

Bi raje atrijsko ali nadstropno? Z ravno ali nagnjeno streho? Pri
ponudnikih montažnih hiš smo povprašali, po katerem tipu hiš kupci
trenutno najpogosteje povprašujejo.
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Argumentov, ki govorijo v prid montažnim hišam, ne manjka. Kakovost in udobje bivanja ter
prilagoditev potrebam naročnikov, upoštevanje trajnostnih načel - vse to odlikuje sodobno
montažno gradnjo. Kakšni pa so oblika, velikost hiš, izolativni materiali in razporeditev
prostorov, ki si jih želijo investitorji?

Lumar - odprto in prijazno
V Lumarju zaznavajo vse več zanimanja za pritlične hiše, ki pri njih spadajo v družini hiš Gea
in Terra. Pri arhitekturni zasnovi in načrtovanju ter izvedbi bivanjskega prostora pritlične hiše
upoštevajo tudi potrebe oseb na invalidskih vozičkih, starejših ali družin z otroki. "Razvijamo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

koncepte funkcionalnih, odprtih in prijaznih tlorisnih zasnov, ki omogočajo kvalitetno bivalno
ugodje in bivanje najširšega kroga kupcev hiš," razlaga Boštjan Kralj iz Lumarja. Izbira tipa
hiše je v osnovi odvisna od želja stranke in od lokacije gradnje, pojasnjuje sogovornik.
"Nekateri prostorski akti ne dovoljujejo ravne strehe in takrat so stranke tudi bolj omejene pri
izbiri. Kompromise med prostorskimi akti in željami strank iščemo z inovativnimi pristopi
hišnega arhitekturnega biroja."

Kuhinja ni nikjer več ločena
Sodobni tlorisi so odprti, funkcionalni in ponujajo optimalen izkoristek prostora. Tako so oblikovani
tudi dnevni bivalni prostori, v katerih kuhinja in dnevna soba nista fizično ločeni. “Si pa občasno kdo
zaželi imeti kuhinjo malo zamaknjeno glede na dnevni prostor, vendar brez fizične ločnice,”
pojasnjujejo v Lumarju. Tudi Martina Rek se strinja, da se stranke večinoma odločijo za odprte,
povezane prostore z dobro osvetlitvijo. “Predvsem starejši pari sicer še pomislijo na ločeno kuhinjo in
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dnevno sobo, toda ko jim predstavimo zasnovo z odprtimi prostori in možnostjo prezračevanja, se
večinoma odločijo za združene jedilnico, kuhinjo in dnevno sobo. Take odločitve so zelo veseli, ko že
bivajo v hiši in imajo skupen prostor, v katerem preživijo največ časa.”

Marles - več ravnih streh
V podjetju Marles so za take primere razvili pritlično hišo Domus, ki so jo zasnovali z
enokapno, dvokapno, večkapno in ravno streho ob istem tlorisu, s čimer lahko zagotovijo
gradnjo na vseh lokacijah po Sloveniji. Domus je tudi njihova najbolj prodajana pritlična hiša,
sicer pa mlade družine najpogosteje izbirajo hiše z mansardo in dvokapno ali enokapno streho.
Občasno se mlajše družine odločajo tudi za pritlične hiše večjih stanovanjskih površin s
sodobno arhitekturno obliko, kar pomeni enokapno ali ravno obliko strehe. Druge generacije se
praviloma odločajo za pritlične hiše manjših kvadratur, večinoma klasične arhitekture z
dvokapno streho. "Naša najbolj prodajana tipa hiš za mlajše družine sta mansardna hiša
Modern, ki ima neto stanovanjske površine 138 m2 in klasično dvokapno streho, in Veritas, ki
je modernejše oblike in s stanovanjsko površino 160 m2," pravi Peter Podplatnik iz Marlesa.
Delež ravnih streh se je na splošno povečal in se še povečuje, dodaja Boštjan Kralj, sploh pri
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

moderni arhitekturi se kaže kot trend. Z razvojem materialov in sočasnim tehničnim
izobraževanjem posameznih izvajalcev se je tudi zaupanje v obstojnost ravnih streh z leti
povečalo. "Oblika strehe je danes definirana z arhitekturo in seveda okoljem, v katero
postavimo hišo. Ravne strehe se pojavljajo predvsem v urbanem okolju, medtem ko v ruralnem
okolju še vedno prevladujejo dvokapne strehe, skladno z lokalnim prostorskim aktom," dodaja
sogovornik.
OGLAŠEVANJE
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Lumarjeva družinska pritlična hiša Terra je za ljudi, ki si želijo neposrednega stika z naravo in hkrati prostorne in
svetle ambiente brez višinskih ovir v notranjosti. LUMAR

Javušnik - funkcionalno in ne preveliko
Tudi v podjetju Javušnik lahko naročniki prilagodijo tloris hiše svojim željam. Trenutno sta
njihovi najbolj zaželeni hiši pritlična Viktorija in mansardna Liteo. "Mlade družine se
večinoma odločajo za mansardne zasnove hiš," pojasnjuje Martina Rek iz podjetja Javušnik,
"čeprav v zadnjem času pogosteje povprašujejo tudi po atrijskih zasnovah. Pari v zrelih letih se
želijo predvsem izogniti stopnicam, zato je zelo zaželena hiša Viktorija s funkcionalno
razporeditvijo prostorov na 89,75 m2 neto bivalne površine." Večina Javušnikovih hiš meri od
90 do 110 m2, kot v Lumarju tudi oni poudarjajo funkcionalno razporeditev prostorov.
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Pari v zrelih letih se želijo predvsem izogniti stopnicam, zato je zelo zaželena hiša Viktorija, poudarjajo pri podjetju
Javušnik. To je lesena hiša zaprtih napuščev, štirikapne strehe in modernih linij. JANEZ MAROLT/PODJETJE
JAVUŠNIK

Optimalen tloris
Lumarjeve najbolje prodajane hiše so po besedah Boštjana Kralja velike od 130 do 150 m2, kar
je posledica optimalno in funkcionalno zasnovanih tlorisov, ki na takšni kvadraturi ponujajo
vse potrebno za prijetno in ugodno bivanje. Zaznavajo pa porast prodaje in gradnje hiš večjih
kvadratur. Kupci običajno želijo večji skupni bivalni prostor, ki vključuje tudi kuhinjo in
jedilnico. "Število preostalih sob je odvisno od želja kupcev, števila družinskih članov, zelo
pogosto opažamo tudi željo, da se nekje zagotovi kabinet ali vsaj delovni kotiček," našteva
Kralj. Vse pogosteje se kupci odločajo tudi za sobo za goste oziroma delovno sobo, še posebno
v dvoetažnih hišah, saj si želijo s tem zagotoviti možnost dodatne spalnice v pritličju v
kasnejšem življenjskem obdobju. Tudi pri Javušniku se polovica strank še vedno odloči za
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dodaten prostor, ki ga lahko uporabijo kot pisarno ali delovno sobo, kar je bilo zelo uporabno v
času večjega obsega dela od doma. "Je pa delovna soba zasnovana tako, da se lahko po potrebi
uporabi tudi kot soba za goste," pojasnjuje Martina Rek. V Marlesu opažajo, da se kupci
odločajo za vedno bolj racionalne tlorisne rešitve z manjšo kvadraturo objektov. "Zlasti je
opazno zmanjšanje v primerjavi z obdobjem pred krizo, medtem ko se je zmanjševanje v
zadnjih letih upočasnilo," pravi Peter Podplatnik. "V Sloveniji se je povprečna kvadratura
stanovanjskega objekta, ki smo ga izdelali v zadnjih treh letih, zmanjšala za dobra dva
kvadratna metra. Večino objektov izdelamo na ključ, saj se kupci le redko odločijo, da bodo
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hišo dokončali v lastni režiji."

Marlesova hiša Veritas. Skladni proporci z unikatnimi detajli prijetno zaokrožijo premišljeno tlorisno razporeditev
in neposredno povezanost z zunanjim okoljem, ki se zaključi z dodatno zasnovanim nadstreškom na terasi.
MARLES

Trajnost in skrb za okolje
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Na področju gradbeništva se trendi usmerjajo v trajnostno in okolju prijazno gradnjo in temu
sledijo tudi montažne hiše. Konstrukcijski sistemi tovrstnih hiš so zasnovani na lesu v različnih
izvedbah. Pri Javušniku se stranke najpogosteje odločajo za konstrukcijski sistem Javušnik, saj
omogoča energijsko varčnost objekta. Nizkoenergijski sistem gradnje montažne hiše dosega
toplotno prehodnost, ki ga že približuje pasivni obliki gradnje. Za izolacijo je uporabljena
kamena volna. Lumarjevi kupci najpogosteje izberejo njihov izhodiščni konstrukcijski sistem
Lumar Prestige, ki ponuja izjemno dobre tehnične lastnosti. Vse pogosteje pa kupci po besedah
Boštjana Kralja povprašujejo tudi po sistemu Lumar Masiv, kjer nosilno konstrukcijo
predstavljajo križno lepljene masivne lesene plošče. Za izolacijo so pri njih uporabljeni naravni
izolacijski materiali: celulozna in lesna vlakna, konoplja in juta. "Kot toplotna izolacija se v
zadnjih letih največ uporablja mineralna volna, ponovno pa je v porastu tudi uporaba celulozne
izolacije in lesnih vlaken," razlaga Kralj. In dodaja, da je izbor vseh materialov pri gradnji hiše
odvisen tudi od njihovega vpliva na okolje, ki postaja v zadnjih letih vse pomembnejše merilo.
V Marlesu izdelujejo objekte v tako imenovanem velikotabelnem sistemu z okvirno
konstrukcijo, ki je povsod po zahodni in severni Evropi najbolj razširjen in cenjen, ker, glede
na vložena sredstva, zagotavlja optimalne stroške za vzdrževanje in energetsko oskrbo objekta.
"Znotraj tega sistema ponujamo dvanajst različic konstrukcijske sestave stene in vgrajenih
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materialov za izolacijo. Tako ponujamo tri sisteme z izolacijskimi materiali izključno
naravnega izvora, tri sisteme, kjer so izolacijski materiali izključno mineralnega izvora,
preostali sistemi pa so skupek izolacijskih materialov mineralnega in sintetičnega izvora. S
štirimi svojimi sistemi zagotavljamo tudi pasivno gradnjo, s preostali sistemi pa zagotavljamo
visoko učinkovito nizkoenergijsko gradnjo," pojasnjuje Podplatnik.

Ne gradimo več za otroke
Gradnja hiš za bivanje več generacij je danes zelo redka, se strinjajo tako v Lumarju kot v Javušniku.
“Ob ‘klasičnih’ družinskih in večstanovanjskih stavbah se pojavljajo novi trendi z manjšimi bivalnimi
enotami, ki optimirajo dejansko potrebne bivalne prostore,” pojasnjuje Boštjan Kralj. Peter Podplatnik
iz Marlesa pa opaža, da je gradnja za več generacij ravno nasprotna kot nekoč: “Danes se takšna hiša
gradi z namenom, da otroci staršem zagotavljajo kakovostno bivanje v znanem okolju tudi v zrelih
letih.”
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Velika okna za obilo svetlobe
Dobrih izolativnih lastnosti pa nimajo le sodobni gradbeni materiali, temveč tudi stavbno
pohištvo. In če je tradicionalna arhitektura pri nas narekovala manjša okna zaradi čim manjših
toplotnih izgub, varnosti in stavbarsko tehničnih zmožnosti tistega časa, dandanes teh omejitev
praktično ni. "Danes vse več časa preživimo v zaprtih prostorih, zato je pri načrtovanju doma
zelo pomembno, da zagotovimo prijetne in svetle bivalne prostore z veliko naravne svetlobe,"
meni Boštjan Kralj. Z večanjem steklenih površin pa je treba več pozornosti nameniti
ustreznemu senčenju, s katerim preprečujemo prekomerno pregrevanje v poletnem času. Pri
sodobnem arhitekturnem snovanju gre predvsem za pravilno usmerjanje steklenih površin in za
smiselno uravnovešanje prostorske razporeditve med zaprtim in odprtim, opisuje sogovornik.
Kupci lahko izbirajo med plastičnim, lesenim in aluminijastim stavbnim pohištvom ter
kombinacijama PVC/ALU in LES/ALU. Pri Javušniku se naročniki po besedah Martine Rek
najpogosteje odločajo za plastično stavbno pohištvo. Pri Marlesu prevladuje leseno stavbno
pohištvo, tudi v kombinaciji z aluminijem, ki ga izdelujejo v lastnem podjetju Marles PSP.
Proizvodnja lesenih izdelkov je v primerjavi s proizvodnjo izdelkov iz drugih materialov
bistveno manj "umazana" in energetsko potratna, pojasnjuje Peter Podplatnik. "Izdelava lesenih
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oken porabi manj energije kot večina neobnovljivih materialov in ne povzroča odpadkov.
Zaradi tega lesena okna puščajo za seboj znatno manjši ogljični odtis. Ob koncu njihove
življenjske dobe lahko lesena okna uporabimo kot energent ali pa jih ponovno predelamo v
manj zahtevne lesne izdelke."

Pripravljeni na digitalno prihodnost
Pri Marlesu je po besedah Petra Podplatnika 30 odstotkov vseh objektov sedaj že opremljenih z vsaj
osnovno opremo pametne hiše. Kupcem ponujajo vrsto storitev za avtomatsko upravljanje procesov v
stanovanjskih hišah, ki zagotavljajo boljšo energetsko učinkovitost, večjo varnost in udobje ter
upravljanje na daljavo prek pametnih telefonov, tabličnih ali osebnih računalnikov in pametnih ur.
Poleg tega gre tudi v Marlesu nadaljnji razvoj v smeri popolne energetske samozadostnosti večine
objektov. "To dosegamo z dodatnimi ukrepi na področju zmanjšanja energetskih izgub na eni strani in
z implementacijo naprav za pridobivanje energije iz okolja na drugi," razlaga Podplatnik. Veliko
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možnosti vidijo pri razvoju sistemov, ki bodo omogočali izrabo energije sonca in vetra ter tudi
padavin, ki jih je prav tako treba izkoristiti pri obratovanju objekta. Pri Marlesu v vse objekte
standardno vgrajujejo predpripravo za vgradnjo fotovoltaike in polnilnih enot za električni avtomobil.

Varnejša pred vlomilci
"Če je družina veliko zdoma, je ključno, da jih dom pričaka v želenem stanju in ne v poplavi
zaradi napake na vodo vodni napeljavi," se zavedajo tudi v Lumarju, "obenem pa je več kot
dobrodošlo, da morebitnim vlomilcem daje videz, da je vendarle nekdo doma, in je tako manj
zanimiva tarča vloma. Pametni domovi so v porastu. Že z avtomatizacijo senčil poskrbimo, da
se hiša v poletnih mesecih ne pregreva, pozimi pa izkoristi kar največ sončne energije. Ključni
cilji, zakaj se odločiti za pametni dom, so povečanje udobnosti bivanja in dela z lažjim
upravljanjem vgrajenih sistemov, kar se odraža tudi v manjši porabi energije, varnosti ter
možnosti nadzorovanja stroškov uporabe." K celostno zasnovanemu trajnostnemu bivanju pa v
Lumarju prištevajo tudi toplotne črpalke za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode,
prezračevalni sistem z vračanjem toplote odpadnega zraka in odlično izoliran toplotni ovoj
stavbe. Tudi pri njih je predpriprava za sončne elektrarne in polnilne postaje za električne
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

avtomobile del standardne ponudbe, pravi Boštjan Kralj. Pri Javušniku po drugi strani ne
zaznavajo bistvenega porasta povpraševanja po pametnem domu, polnilnici za električni
avtomobil ali sončni elektrarni, je pa pri njih možno naročiti osnovo za kasnejšo montažo
sončne elektrarne.
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Delovno aktivnih oseb v marcu 2020
manj kot v mesecu pred tem
Število delovno aktivnih oseb se je v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prejšnjim
mesecem zmanjšalo za 0,3 %, na približno 896.000. Najbolj se je število delovno
aktivnih oseb zmanjšalo v dejavnosti gostinstvo, in sicer za 5,0 %, na približno
35.700.

Število delovno aktivnih oseb se je v marcu 2020 v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšalo za približno 2.300
oziroma za 0,3 % (na približno 896.000). Število zaposlenih oseb se je zmanjšalo za 0,3 % (na približno 801.900),
število samozaposlenih oseb pa za 0,2 % (na približno 94.100). Bolj podroben pogled pokaže, da se je v mesecu
marcu 2020 v primerjavi s februarjem 2020 število zaposlenih oseb zmanjšalo bolj pri fizičnih osebah, in sicer za
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

2,3 % (na približno 50.300), medtem ko se je na mesečni ravni število zaposlenih oseb pri pravnih osebah
zmanjšalo za 0,1 % (na približno 751.600). Število zaposlenih žensk pri fizičnih osebah se je zmanjšalo bolj kot
število zaposlenih moških pri fizičnih osebah (prvih za 4,3 %, na nekaj več kot 19.800, drugih za 0,9 %, na
približno 30.500).
Pregled po dejavnostih pokaže, da se je v mesecu marcu 2020 v primerjavi s februarjem 2020 število delovno
aktivnih oseb zmanjšalo v enajstih in povečalo v devetih dejavnostih. Najbolj se je število delovno aktivnih oseb
zmanjšalo v dejavnosti gostinstvo (za 5,0 %, na približno 35.700), kjer je bil tudi največji upad zaposlenih oseb, in
sicer za 5,6 % (na približno 31.400). Znotraj gostinske dejavnosti je večji upad v marcu 2020, glede na februar
2020, bilo zaznati pri zaposlenih osebah v dejavnosti strežba jedi in pijač, in sicer za 7,0 % (na približno 21.100),
medtem ko se je število samozaposlenih oseb zmanjšalo za 0,6 % (na približno 3.900). Najbolj se je zmanjšalo
število zaposlenih oseb v poklicnih skupinah natakarji/natakarice, kuharji/kuharice in kuhinjski
pomočniki/kuhinjske pomočnice.
V marcu 2020 pa se je na mesečni ravni število delovno aktivnih oseb najbolj povečalo v dejavnosti gradbeništvo
(za 1,6 %, na približno 65.200).
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Z vidika statističnih regij, v katerih opravljajo delovno aktivne osebe delo, se je število delovno aktivnih oseb v
marcu 2020 znižalo v desetih in zvišalo v dveh statističnih regijah. Najbolj se je število delovno aktivnih oseb
znižalo v osrednjeslovenski in podravski statistični regiji (v prvi za približno 700, na približno 316.300, v drugi za
nekaj več kot 400, na približno 123.800). Najbolj pa se je število delovno aktivnih oseb povečalo v pomurski in
zasavski statistični regiji (v prvi za približno 200, na približno 38.000, v drugi za nekaj več kot 100, na približno
14.500). V obeh statističnih regijah se je število delovno aktivnih oseb najbolj povečalo v dejavnosti gradbeništvo.
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Več preberite tukaj.
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Državna reševanja: kako pomagati
avtomobilistom?
Čas branja: 2 min
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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!

Rainer Schmückle >

Kolektor >
Mercedes-Benz >

Hidria >

Radovan Bolko >
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UniLJ >

Redko se zgodi, da bi skupaj nastopili šefi večjih slovenskih
avtomobilskih podjetij. V ponedeljek so nanizali nekaj
precej slabih podatkov o stanju podjetij, ki jih vodijo. Če za
isto mizo sedita šef Kolektorja in šef Hidrie, potem je
položaj gotovo resen. »Prvo četrtletje je bilo celo dobro,
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drugo katastrofa, v drugem polletju se bomo bojevali za
preživetje,« je povedal Radovan Bolko, predsednik
uprave Kolektorja Group.
Vzporedno so k ukrepom pozvali državo (ali pa prosili za
pomoč, odvisno od tega, kako pogledamo). Predlagajo serijo
ukrepov, od nadaljnjega subvencioniranja čakanja na delo,
»kurzarbeita«, subvencij za razvoj, subvencij za nakup
novih avtomobilov do državnega sklada, ki bi slovenske
avtomobiliste zaščitil pred sovražnimi prevzemi iz tujine.
Seznam predlogov je dolg in finančno težak.
Avtoindustrija je za Slovenijo pomembna, nanjo je pri nas
vezanih več deset tisoč delovnih mest, interesno združenje
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avtomobilistov navaja številko, da ta industrija pomeni
deset odstotkov slovenskega BDP. Podjetja, ki sodijo v to
panogo, pa so si tudi precej različna. Nekatera so postala
velika, nekatera so se širila iz svoje osnovne dejavnosti in
jim ta širitev danes povzroča dodatne glavobole, nekatera,
nasprotno, rešuje. Nekatera se kljub konjunkturi, v kateri
smo jadrali zadnjih pet let, niso znebila težav z
zadolženostjo, ki izvirajo še iz projektov iz časov pred krizo
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leta 2008. Pozor, od takrat je minilo več kot deset let,
avtoindustrija pa je medtem doživela bum.
Je pa res, da se je avtoindustrija z velikimi izzivi soočala že
pred korono. In reševanje težav, poveznih s korono, ne
more biti krinka za reševanje strukturnih sprememb, ki jih
doživlja panoga. Že pred korono smo na Poslovni
konferenci Portorož poslušali Rainerja Schmückleja,
nekdanjega direktorja operative v družbi MercedesBenz Cars, ki je – že pred korono – svaril, da »rast v
avtomobilski industriji nikoli več ne bo takšna, kot
je bila«.
Slovenska avtomobilska industrija je neposredno odvisna
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od dogajanja po svetu. To ni gradbeništvo, kjer tempo lahko
narekujejo država in občine. Če se bo svetovni trg z
avtomobili letos skrčil za 20 odstotkov ali več, bo temu
seveda sledilo tudi krčenje pri dobaviteljih avtomobilskim
proizvajalcem. Tega se ne da spremeniti, krčenja prav dolgo
ne more blažiti država. In iz tujine ne prihajajo najbolj
spodbudne novice. Financial Times, denimo, piše, da v
Nemčiji ni velikega navdušenja nad ponovitvijo
ukrepa iz leta 2009, ko je država subvencionirala nakupe
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novih avtomobilov in tako dvignila industrijo. Urednik
avtoportala Financ Miloš Milač je pred časom pisal, da
evropski proizvajalci vozil v tokratni krizi težko računajo
na to, da jih bodo reševali kupci iz Kitajske.
Država je v »prvi rundi« koronakrize pomagala tako rekoč
vsem, v prihodnje pa bo morala biti verjetno precej bolj
»izbirčna«. Denarja za vse ne bo, poglejte Fursove
podatke o pobranih davkih v mesecu aprilu (40odstotni upad v primerjavi z lanskim aprilom).
Avtomobilisti bodo potrebovali nekaj več domišljije kot le
prošnje za pomoč. Ne dvomimo, da jo premorejo. Stojan
Petrič, dolgoletni šef Kolektorja, je pred kratkim na
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webinarju Centra poslovne odličnosti Ekonomske
fakultete Univerze v Ljubljani govoril o povezovanju,
združevanju, tudi prevzemih. Tega bo v avtomobilski panogi
očitno moralo biti kar precej.

Več iz teme:
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Marca največje zmanjšanje delovno aktivnih v gostinstvu
UREDNIŠTVO • 1 ura
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Po regijah se je število delovno aktivnih oseb najbolj znižalo v podravski in osrednjeslovenski
statistični regiji. Najbolj se je število delovno aktivnih oseb zmanjšalo v dejavnosti gostinstvo, in
sicer za pet odstotkov na približno 35.700.

V gostinstvu je bil marca tudi največji oz. 5,6-odstoten upad zaposlenih oseb. Znotraj dejavnosti je bilo večji upad
števila delovno aktivnih zaznati pri zaposlenih osebah v dejavnosti strežba jedi in pijač, za sedem odstotkov.
Število samozaposlenih oseb se je zmanjšalo za 0,6 odstotka. Najbolj se je zmanjšalo število zaposlenih v
skupinah natakar, kuhar in kuhinjski pomočnik.
V marcu se je na mesečni ravni število delovno aktivnih oseb najbolj povečalo v dejavnosti gradbeništvo. Povečalo
se je za 1,6 odstotka na približno 65.200.

Število zaposlenih žensk upadlo bolj kot število moških
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Marca se je število delovno aktivnih v letni primerjavi povečalo za 0,7 odstotka. V mesečni primerjavi se je medtem
število zaposlenih oseb zmanjšalo za 0,3 odstotka na približno 801.900, število samozaposlenih oseb pa za 0,2
odstotka na približno 94.100.
Število zaposlenih oseb se je zmanjšalo bolj pri fizičnih osebah, in sicer za 2,3 odstotka na približno 50.300. Pri
pravnih osebah se je to število zmanjšalo za 0,1 odstotka na 751.600. Število zaposlenih žensk pri fizičnih osebah
se je zmanjšalo bolj kot število zaposlenih moških pri fizičnih osebah. Prvih za 4,3 odstotka, drugih za 0,9 odstotka.
Po regijah se je število delovno aktivnih oseb najbolj znižalo v osrednjeslovenski in podravski statistični regiji, v prvi
za približno 700, v drugi za nekaj več kot 400. Najbolj pa se je povečalo v pomurski in zasavski statistični regiji, za
200 oz. nekaj več kot 100.
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Zupanu očitajo poceni prodajo zemljišč
Za kvadratni

Svetniki ravenske SDS trdijo,

meter 29,2 evra

-

da Tomaž Rožen ravna negospodarno
RAVNE

dnjo

36 stanovanj

delu

ravenske

stih

Čečovje

nepravilno-

morebitnih

naj postopek
objavi

in

tokrat javno

se
iz

plaz

usul

SDS

pro-

nov razpis,

Svetniki SDS na čelu

z Alešem Lo-

za kvadratni

meter ze-

mljišča je iztržil komaj 29,2 evra -,
sporen se jim zdi tudi čas gradnje,

ki

investitorju

čanje

daje

tri

naložbe. Rožena

leta za

kon-

so spomnili,

da bo občina Slovenj Gradec, s katero se na Ravnah zelo radi primerjajo, blok s 65 stanovanji

la na

za kvadratni

zgradila v

zbiranju ponudb
parcel

na

za

na

poskušal prepričati,

naj ceno zviša,

je

»Izbran

tisti,

bil

prodajo grad-

vzhodu

Čečovja

ki

je

ponudil

ponudilo

šče

ki

so nam

vljenega

vsaj

pisali,

pet

da razpisa,

na spletni

niso

opazili,«

tniki

SDS. »Kot

gradbincev,

so bili

dober

kritični

sve-

gospodar naj

da je cena prenizka in
neprimerljiva z drugimi občinami

župan reče,
v regiji,«

je Roženu predlagal

tnik Milan

Škafar,

prijavitelji

pogovarjale,

kakšno

ceno naj ponudijo.

svetnic,
redne

ki

seje

predlagala,

sedmih

svetnikov

je

zahtevala

na

to

naj

sklic

temo, je najprej

občina ustavi

stopek

meter zemljišča ponudilo

izhodiščna cena za trideset

pis,

in
iz-

po-

od

stanovanj-

dveh

končati že

prihodnje

Predlagatelji sprememb so po
ugotovitvi, da bi bilo takšno vplev

razpis,

ki

še

končan,

ni

nezakonito (občina je o tem pridobila pravno mnenje Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in
javno-zasebno
ribora),

v

partnerstvo

svoje predloge

priporočila

županu.

iz

Ma-

spremenili
»Postopek

javnega zbiranja ponudb

za proda-

jo zemljišč poteka po črki zakona.
Otročje bi bilo, če bi ga ustavili,«
je

prepričana

Irena

Oder

iz Liste

Rožen.

sve-

ki trdi, da obstaobčinske službe

dobila dve ponudbi. Podjetje Prisoje iz Dobje vasi je za kvadratni
28 evrov,

obja-

strani občine,

enega

objektov

tanje

največ. Kdo ve, koliko bi za zemlji-

varovalke, ki bi zagota-

zahtevanih rokih, pri čemer bi

moral

leto.

Skupina

javnem

v

njeno oceno pa utemeljila na štiridesetih straneh. Župan trdi, da jo je

jajo indici, da so se

je

videti tudi

vljale, da bo investitor dela končal

skih

s

občina

kov višja od sedanje. V razpisu bi
morali po njihovem mnenju pred-

meter,

Prevaljah pa tudi do petdeset.
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23 evrov

zgolj enem letu, pa tudi na cene ze-

benih

Tomaž

Rožen in nadaljuje, da je sodno zaprisežena cenilka zemljišče oceni-

mljišč, ki v Slovenj Gradcu dosegajo 60 evrov za kvadratni meter, na
Ravenska

župan

ravenski

Prijavili bi se tudi drugi

garjem županu očitajo, da bo 3400
kvadratnih metrov zemljišč prodal
-

trdi

a tega ni mogla storiti.

dražbo.

Kotnik

prepoceni

evro in dvajset centov več. »Cene za
zemljišče ni določal župan, ampak
trg,«

v vzhodnem

soseske

ter poziv,

Mateja

zemljišč za gra-

skupine

daje ustavi

po-

Tomaža Rožena

je na župana

podjetje GIP Lihteneger iz Kotelj pa

Še pred

javnega zbiranja

nudb za prodajo

svetniške
obtožb o

-

KOROŠKEM

NA

zaključkom

Prodajo naj ustavi

»Pravnih očitkov ni,
tični,« pravi župan,

so le poliki ocenjuje, da

bi bilo pravno tveganje

v primeru,

razpisa ne nadaljuje, zelo nepredvidljivo. Županovi podpornida

ki

so pritožnikom

sumijo, da

svetovali,

naj

če

je bilo karkoli narobe,

pokličejo policijo ali pišejo Komisiji za preprečevanje korupcije.

prodaje ter objavi nov raz-

tokrat dražbo, na kateri bi bila
odstot-

|W~

Ravne
manj

na Koroškem
kot

-

mesto, kjer gradbinec

trideset evrov.

Foto

lahko kupi

zemljišče za

arhiv TIC
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Egipčani iz Iskraemeca v Kranju
načrtujejo skoraj 400 novih stanovanj
ljubljansko občino gradil športno-trgovski center

ALEŠ PERČIČ
ales.perclc@finance.si

DUTB je po dobrih treh letih našla kupca
šče na območju

nekdanje
ob

trgovskem centru Qlan-

dia, ki ga je decembra 2016
prevzela iz stečaja družbe
ABCFIN. Kot

je razvidno iz

zemljiške knjige, je zemljišče že konec

minulega le-

ta kupila Iskra Impuls, ki je

v večinski lasti Anteja Bra-

čiča.
Konec

letošnjega marca je ze-

mljišče prišlo v last projektne-

ko je

milijona evrov.

Stožice,

bil je tudi izvršni diEnergoplana, solastni-

Prav

tako

ni

znano,

kakšne

ka Grepa.

bodo cene

stanovanj. Oktavi-

Koliko je zemljišče stalo

jan Aram ocenjuje, da bi lahko

in kakšna bo investicija?

na območju

zgradili okoli 375

bila izklicna cena pri 1,1
Takrat je na

dražbo prišlo deset interesentov, a DUTB

tila

zemljišča ni izpus-

rok. Kupila ga je za 1,88
milijona evrov, za kolikor je
utesnila svojo terjatev do družiz

nam je povedal Bračič, so

stanovanj, končna številka pa

be

odkupili

Iskra Impuls in

so ga po enaki ceni prenesli na

bi šla lahko tako navzgor kot
navzdol. Stanovanja bodo gradili v več fazah, prva pa bi lah-

projektno družbo. Glavni inve-

ko bila na trgu čez tri leta, to-

Iskra

stitorji pri projektu bodo Egip-

rej

ukvarja s proizvodnjo merilno

čani. Družba ABCFIN, kije so-

okoli leta 2023, saj gradnja
takšnih projektov ponavadi

dila v krog

traja vsaj dve leti, dodaja Aram.

-procesne opreme, je v gradbeništvu navzoča že več let. Sku-

Kot

zemljišče od DUTB

za 2,8 milijona evrov, pozneje

Poteze

Naložb

Bran-

ka Drobnaka, je na območju načrtovala gradnjo stanovanjske

Zgodovina

soseske Kozolci s

Zemljišče

395 stanova-

ABCFIN.

gradbeništvo

Impuls, ki se

primarno

paj s Kolektorjem je lastnica
projekta

v Kranju

je veliko

družbe K.Tivoli, kije gradila sosesko Bellevue Tivoli na obmo-

nepremič-

nji. Bračič pravi, da bodo pro-

okoli

26.600

v 40-odstotni las-

jekt posodobili in bo na koncu

trov.

ABCFIN

verjetno nekoliko manjši, vklju-

voljenje za gradnjo stanovanj-

morjev nasedli projekt s tremi

ske soseske dobil leta 2011, a za-

večstanovanjskimi stolpnicami

scenarijev, kateri bo izbran, še

radi pomanjkanja virov financiranja gradnje ni nikoli začel.

na Majskih poljanah v Novi Gorici. Iskra Impuls je od velenj-

so egipčanski lastniki kranjske-

ni znano. Kot

Leta

ga Iskraemeca.

celotna

ga podjetja
nine,

ki

je

Krnečo

Iskre Impuls, preostalih 60
odstotkov pa ima luksemburti

ška

družba

Elsewedy Capital

International,
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v Kranju?

Koliko novih stanovanj bo v
Kranju, še ni povsem jasno.

rektor

za zemlji-

Gorenjske mlekarne,

stvu z

v ozadju katere

Podjetje Emeco nepremičnine

ima

dva direktorja,

An-

dreja Gorjana in Oktavijana
Arama. Zadnji

je najbolj znan

kot zadnji direktor
je

■

Grepa,

čeval

pa

bo tudi poslovni

Trenutno

del.

proučujejo več
ocenjuje Bračič,
ne bi

Tako sije novo stanovanjsko

me-

čju nekdanjega Slovenijavina v

do-

Šiški, zdaj

družba končala v

pa končuje tudi

skega Gorenja lani

Pri-

odkupila

sme-

stečaju, zemljišče pa seje pro-

la biti dražja od

60 milijonov

dajalo na petih dražbah. Prvič

družbe Gorenje Projekt (zdaj

evrov.

so

v fazi pri-

se je prodajalo sredi leta 2014

imenovana

dobivanja dovoljenj, med dru-

za 4,9 milijona evrov, a intere-

gim gradbenega.

sentov ni bilo.

med drugim gradila ljubljansko džamijo.

Koliko stanovanj bo zraslo

šče

investicija

Trenutno

Pravo

ki

v javno-zasebnem partner-

2013 je

kvadratnih
je gradbeno

sosesko Kozolci v Kranju

predstavljal prejšnji investitor ABCFIN. Novi investitorji slik

-»

tudi preostali delež gradbene
GP Sistemi),

ki je

zanimanje za zemlji-

je bilo šele konec leta 2016,

DUTB je zemljišče ob kranjski Qlandii družbi Iskra Impuls

prodala

za 2,8 milijona evrov,

projekta še nimajo, pravijo pa, da ga bodo posodobili.
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Izplačila delodajalcem za povračilo nadomestila plače v več delih
Rubrika: Plače in delovna razmerja
Tweet

Natisni

Zavod za zaposlovanje RS obvešča, da je bilo v petek, 15. maja, predvideno drugo izplačilo povračila nadomestila
plače za 55.700 zaposlenih, medtem ko je tretji majski rok za izplačilo po interventnih zakonih v petek, 29. maja.
Prva povračila nadomestila plače za več kot 74.000 zaposlenih so bila izplačana 11. 5. 2020.

To pomeni, da bodo izplačana povračila nadomestila plače za skupaj skoraj 130.000 zaposlenih.
Do vključno 13. 5. 2020 so na ZRSZ prejeli več kot 44.400 vlog delodajalcev za povračilo nadomestila plače za skoraj 260.000
zaposlenih na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic (ZIUZEOP
in ZIUZEOP-A) ter Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP).

Več kot 80 % vlog za povračilo nadomestila iz poslovnih razlogov
Največ oddanih vlog (83 %) je za povračilo nadomestila plače za čakanje na delo iz poslovnih razlogov, 15 % zaradi višje
sile (varstvo otrok, ustavitev javnega prevoza, zaprtje meja) in 2 % zaradi obvezne karantene, ki jo je odredil minister za

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

zdravje RS.
Sklepe o povračilu izplačanih nadomestil plače je doslej prejelo približno 34.000 delodajalcev, medtem ko je bilo rešenih skupaj
več kot 41.500 vlog, vseh obravnavanihpa že več kot 43.000.
Delodajalci, ki jim je odobreno povračilo izplačanih nadomestil plače, so različno veliki, od mikro do takih z več kot tisoč
zaposlenimi, iz vseh regij, največ jih je iz Mestne občine Ljubljana. Sledijo Maribor, Celje, Koper, Kranj itd., medtem ko je
glede na dejavnost največ delodajalcev iz predelovalnih dejavnosti, gostinstva, trgovine, gradbeništva, dejavnosti prometa in
skladiščenja.
V času, odkar je začel veljati ZIUZEOP-A, je bilo tudi okrog 3.500 odstopov delodajalcev od vlog, predvsem zaradi njihove
podvojenosti. Negativnih sklepov je bilo nekaj več kot 4.100, največ zaradi neporavnanih obveznosti do FURS-a, medtem
ko je v dopolnjevanju okrog 1.500 vlog.

Petnajstega maja izplačila za 55.700 zaposlenih
15. 5. 2020, je izplačila prejelo ocenjeno 5.516 delodajalcev za 55.700 zaposlenih v skupni vrednosti 21,6 milijona EUR.

Na Zavodu pridobivajo podatke od FURS-a in v skladu z zakonom za izplačilaupoštevamo le tiste zavarovalne podlage, ki
pomenijo delovno razmerje, torej zavarovalne podlage: 001, 002, 008, 013, 016, 029, 084, 085.
To pomeni, da bodo vsi tisti delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje za prejem sredstev po interventnih zakonih, izplačila tudi
prejeli.
Zavod poziva delodajalce, naj skrbno pregledajo podatke na oddanih obrazcih REK, tako da bodo izplačila pravilna oziroma da
čim prej zagotovijo pravilne podatke. Če pride do napak oziroma popravkov za določeno obdobje, bo Zavod to tudi upošteval
in izvedel poračun pri prvem od naslednjih izplačil za april.
Vir: ZRSZ
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Natisni

Zavod za zaposlovanje RS obvešča, da je bilo v petek, 15. maja, predvideno drugo izplačilo povračila nadomestila
plače za 55.700 zaposlenih, medtem ko je tretji majski rok za izplačilo po interventnih zakonih v petek, 29. maja.
Prva povračila nadomestila plače za več kot 74.000 zaposlenih so bila izplačana 11. 5. 2020.

To pomeni, da bodo izplačana povračila nadomestila plače za skupaj skoraj 130.000 zaposlenih.
Do vključno 13. 5. 2020 so na ZRSZ prejeli več kot 44.400 vlog delodajalcev za povračilo nadomestila plače za skoraj 260.000
zaposlenih na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic (ZIUZEOP
in ZIUZEOP-A) ter Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP).

Več kot 80 % vlog za povračilo nadomestila iz poslovnih razlogov
Največ oddanih vlog (83 %) je za povračilo nadomestila plače za čakanje na delo iz poslovnih razlogov, 15 % zaradi višje
sile (varstvo otrok, ustavitev javnega prevoza, zaprtje meja) in 2 % zaradi obvezne karantene, ki jo je odredil minister za
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zdravje RS.
Sklepe o povračilu izplačanih nadomestil plače je doslej prejelo približno 34.000 delodajalcev, medtem ko je bilo rešenih skupaj
več kot 41.500 vlog, vseh obravnavanihpa že več kot 43.000.
Delodajalci, ki jim je odobreno povračilo izplačanih nadomestil plače, so različno veliki, od mikro do takih z več kot tisoč
zaposlenimi, iz vseh regij, največ jih je iz Mestne občine Ljubljana. Sledijo Maribor, Celje, Koper, Kranj itd., medtem ko je
glede na dejavnost največ delodajalcev iz predelovalnih dejavnosti, gostinstva, trgovine, gradbeništva, dejavnosti prometa in
skladiščenja.
V času, odkar je začel veljati ZIUZEOP-A, je bilo tudi okrog 3.500 odstopov delodajalcev od vlog, predvsem zaradi njihove
podvojenosti. Negativnih sklepov je bilo nekaj več kot 4.100, največ zaradi neporavnanih obveznosti do FURS-a, medtem
ko je v dopolnjevanju okrog 1.500 vlog.

Petnajstega maja izplačila za 55.700 zaposlenih
15. 5. 2020, je izplačila prejelo ocenjeno 5.516 delodajalcev za 55.700 zaposlenih v skupni vrednosti 21,6 milijona EUR.

Na Zavodu pridobivajo podatke od FURS-a in v skladu z zakonom za izplačilaupoštevamo le tiste zavarovalne podlage, ki
pomenijo delovno razmerje, torej zavarovalne podlage: 001, 002, 008, 013, 016, 029, 084, 085.
To pomeni, da bodo vsi tisti delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje za prejem sredstev po interventnih zakonih, izplačila tudi
prejeli.
Zavod poziva delodajalce, naj skrbno pregledajo podatke na oddanih obrazcih REK, tako da bodo izplačila pravilna oziroma da
čim prej zagotovijo pravilne podatke. Če pride do napak oziroma popravkov za določeno obdobje, bo Zavod to tudi upošteval
in izvedel poračun pri prvem od naslednjih izplačil za april.
Vir: ZRSZ
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Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, marec 2020

Delovno aktivnih oseb v marcu 2020 manj kot v mesecu pred tem
Število delovno aktivnih oseb se je v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšalo za 0,3 %, na približno 896.000. Najbolj se je število delovno aktivnih
oseb zmanjšalo v dejavnosti gostinstvo, in sicer za 5,0 %, na približno 35.700.
18.5.2020 | končni podatki

DELI OBJAVO:

Jerneja Čuk
Povpraševanje po podatkih

Število delovno aktivnih oseb v marcu 2020 za 0,3 % nižje kot v mesecu pred tem
Število delovno aktivnih oseb se je v marcu 2020 v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšalo za približno 2.300 oziroma za 0,3 % (na približno 896.000). Število
zaposlenih oseb se je zmanjšalo za 0,3 % (na približno 801.900), število samozaposlenih oseb pa za 0,2 % (na približno 94.100). Bolj podroben pogled pokaže, da se je v
mesecu marcu 2020 v primerjavi s februarjem 2020 število zaposlenih oseb zmanjšalo bolj pri fizičnih osebah, in sicer za 2,3 % (na približno 50.300), medtem ko se je na
mesečni ravni število zaposlenih oseb pri pravnih osebah zmanjšalo za 0,1 % (na približno 751.600). Število zaposlenih žensk pri fizičnih osebah se je zmanjšalo bolj kot
število zaposlenih moških pri fizičnih osebah (prvih za 4,3 %, na nekaj več kot 19.800, drugih za 0,9 %, na približno 30.500).
Pregled po dejavnostih pokaže, da se je v mesecu marcu 2020 v primerjavi s februarjem 2020 število delovno aktivnih oseb zmanjšalo v enajstih in povečalo v devetih
dejavnostih. Najbolj se je število delovno aktivnih oseb zmanjšalo v dejavnosti gostinstvo (za 5,0 %, na približno 35.700), kjer je bil tudi največji upad zaposlenih oseb, in
sicer za 5,6 % (na približno 31.400). Znotraj gostinske dejavnosti je večji upad v marcu 2020, glede na februar 2020, bilo zaznati pri zaposlenih osebah v dejavnosti strežba
jedi in pijač, in sicer za 7,0 % (na približno 21.100), medtem ko se je število samozaposlenih oseb zmanjšalo za 0,6 % (na približno 3.900). Najbolj se je zmanjšalo število
zaposlenih oseb v poklicnih skupinah natakarji/natakarice, kuharji/kuharice in kuhinjski pomočniki/kuhinjske pomočnice.
V marcu 2020 pa se je na mesečni ravni število delovno aktivnih oseb najbolj povečalo v dejavnosti gradbeništvo (za 1,6 %, na približno 65.200).
Z vidika statističnih regij, v katerih opravljajo delovno aktivne osebe delo, se je število delovno aktivnih oseb v marcu 2020 znižalo v desetih in zvišalo v dveh statističnih
regijah. Najbolj se je število delovno aktivnih oseb znižalo v osrednjeslovenski in podravski statistični regiji (v prvi za približno 700, na približno 316.300, v drugi za nekaj
več kot 400, na približno 123.800). Najbolj pa se je število delovno aktivnih oseb povečalo v pomurski in zasavski statistični regiji (v prvi za približno 200, na približno
38.000, v drugi za nekaj več kot 100, na približno 14.500). V obeh statističnih regijah se je število delovno aktivnih oseb najbolj povečalo v dejavnosti gradbeništvo.

Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija
III 2020
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število

III 2020
II 2020

III 2020
III 2019

indeks

Delovno aktivno prebivalstvo

895.994

99,7

100,7

Zaposlene osebe

801.917

99,7

100,6

Zaposlene osebe pri pravnih osebah

751.573

99,9

100,9

Zaposlene osebe pri fizičnih osebah

50.344

97,7

96,6

94.077

99,8

101,5

66.429

99,8

101,1

6.459

99,8

97,1

21.189

100,0

104,3

Samozaposlene osebe
Samozaposlene osebe - samostojni podjetniki posamezniki
Samozaposlene osebe - osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost
Samozaposlene osebe - kmetje
Vir: SURS

Priponke
Delovno aktivno prebivalstvo po spolu, Slovenija, marec 2020.xls 35 kB
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.
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Marca največje zmanjšanje delovno aktivnih v
gostinstvu
18.05.2020 12:26

Ljubljana, 18. maja (STA) - Število delovno aktivnih oseb se je marca v primerjavi s
februarjem zmanjšalo za 0,3 odstotka na približno 896.000. Najbolj se je število delovno
aktivnih oseb zmanjšalo v dejavnosti gostinstvo, in sicer za pet odstotkov na približno
35.700, je danes sporočil statistični urad.
V gostinstvu je bil marca tudi največji oz. 5,6-odstoten upad zaposlenih oseb. Znotraj
dejavnosti je bilo večji upad števila delovno aktivnih zaznati pri zaposlenih osebah v dejavnosti
strežba jedi in pijač, za sedem odstotkov. Število samozaposlenih oseb se je zmanjšalo za 0,6
odstotka. Najbolj se je zmanjšalo število zaposlenih v skupinah natakar, kuhar in kuhinjski
pomočnik.
V marcu se je na mesečni ravni število delovno aktivnih oseb najbolj povečalo v dejavnosti
gradbeništvo. Povečalo se je za 1,6 odstotka na približno 65.200.
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Marca se je število delovno aktivnih v letni primerjavi povečalo za 0,7 odstotka. V mesečni
primerjavi se je medtem število zaposlenih oseb zmanjšalo za 0,3 odstotka na približno
801.900, število samozaposlenih oseb pa za 0,2 odstotka na približno 94.100.
Število zaposlenih oseb se je zmanjšalo bolj pri fizičnih osebah, in sicer za 2,3 odstotka na
približno 50.300. Pri pravnih osebah se je to število zmanjšalo za 0,1 odstotka na 751.600.
Število zaposlenih žensk pri fizičnih osebah se je zmanjšalo bolj kot število zaposlenih moških
pri fizičnih osebah. Prvih za 4,3 odstotka, drugih za 0,9 odstotka.
Po regijah se je število delovno aktivnih oseb najbolj znižalo v osrednjeslovenski in podravski
statistični regiji, v prvi za približno 700, v drugi za nekaj več kot 400. Najbolj pa se je povečalo
v pomurski in zasavski statistični regiji, za 200 oz. nekaj več kot 100.
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Ančke namesto občinstva
Kako popestriti prazne tribune na tekmah brez
gledalcev? Mogoče s spolnimi lutkami.
Objavljeno
18. maj 2020 16.00
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Posodobljeno
18. maj 2020 16.00

Odpri galerijo
Predsednik FC Seula Hu Čang Suje tudi vodja enega največjih južnokorejskih podjetij. FOTO: Yonhap News

G. U.
Č
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Časi so težki. Tudi za poklicne nogometaše, celo v državah, kjer spet dovolijo tekmovanja. Ena od teh je Južna Koreja, kjer se je prva nogometna liga ponovno začela že 8.
maja, kar je seveda zelo spodbudilo zanimanje zanjo in jo predvajajo tudi na nekaterih evropskih televizijah.
Zaradi tako imenovane nove realnosti pa se morajo korejski nogometaši potiti pred praznimi tribunami. Da bi jim nekoliko omejili zevajočo praznino, so na tribune
velikanskega 66.000-sedežnega stadiona prvoligaša FC Seula pod vodstvom 71-letnega Hu Čang Suja namestili številne trgovinske lutke. A tako so bile videti le na prvi
pogled. Pozornim očem gledalcev pred sprejemniki namreč ni ušlo, da so bile plastične gospodične - med njimi je bilo le nekaj plastičnih gospodičev, čeprav so siceršnje
občinstvo na stadionih predvsem moški - na nedeljski tekmi med domačini in ekipo Gwangju FC iz istoimenskega mesta na jugozahodu Južne Koreje, le nekoliko preveč
prsate za običajne trgovinske lutke.
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Občinstvo na nedeljski tekmi v Seulu. FOTO: Reuters
Ker so imele poleg tega nekatere oblečene majice podjetja SoloS, ki se ukvarja s prodajo spolnih pripomočkov, so se seveda takoj pojavila ugibanja in obtožbe, da so igralci
dejansko igrali pred občinstvom, sestavljenim iz Ančk, se pravi spolnih lutk. Vodstvo kluba je pojasnilo, da so imele sporne majice oblečene zato, ker jih je podjetje, ki jih je
dobavilo, pred tem posodilo podjetju SoloS, da pa nikakor ne gre za spolne lutke. Vseeno so se vsem prizadetim iskreno opravičili.
Je pa res, da so se, če so bile dejansko Ančke ali ne, gospodične držale pravil. Nosile so namreč predpisane maske in sedele tako, kot določajo pravila o distanci, s katero se
preprečuje prenos novega koronavirusa s človeka na človeka. O tem, ali so si tudi primerno umile in razkužile roke, ni poročil. Če koga zanima, je domače moštvo sicer
zmagalo z 1 proti nič.

Predsednik kluba Hu Čang Su je tudi vodja čebola GS Group, ene od značilnih južnokorejskih korporacij, ki se ukvarjajo z vsem mogočim. Med njimi so na primer Hyundai,
Samsung in LG. Lahko so delniške družbe ali povsem zasebna podjetja, zanje pa je značilno, da jih obvladuje ena družina. V primeru GS Group, ki je osmi največji čebol z
letnim prometom približno 50 milijard evrov, seveda družina Hu. Največje dejavnosti GS Groupa so posli v energetiki, trgovini in gradbeništvu, je pa tudi lastnik
nogometnega kuba FC Seul. Hu Čang Su med nogometnimi privrženci velja za velikega skopuha, saj mu je škoda dati denar za prestope igralcev. Njegov klub je sicer eden
najuspešnejših v Južni Koreji. Prvo ligo je do zdaj osvojil šestkrat, nazadnje leta 2016.
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