Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 20. 6. 2020
Število objav: 21
Internet: 16
Tisk: 5
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 5
Zakon ... načrtovanju: 1
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 2
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 15
Inženirski dan: 0
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Zaporedna št.
5
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Naslov

Delodajalci do konca leta napovedujejo 0,2-odstotni upad zaposlenosti

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 19. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zaposlenih. Največji upad pričakujejo v prometu in skladiščenju, gostinstvu ter v predelovalnih dejavnostih. Največjo
rast zaposlovanja pa napovedujejo v gradbeništvu, drugih dejavnostih ter v zdravstvu in socialnem varstvu, je pokazala
raziskava zavoda za zaposlovanje. Delodajalci so v času anketiranja, v začetku junija,...

Naslov

Pred vlado po stotih dneh spopada z epidemijo številni izzivi

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Notranja politika; 19. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pozorna na njihove multiplikativne učinke, so poudarili v Ukomu. Vlada želi z zagonom naložb spodbuditi
gospodarsko rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah, kot so prodaja, opremljanje
prostorov, posredovanje, trgovina. Sicer pa ima vlada pred seboj dva ključna izziva - ohranjanje epidemije...

Naslov

Maja manj gradbenih dovoljenj na letni in visok skok na mesečni ravni

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 19. 6. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Maja manj gradbenih dovoljenj na letni in visok skok na mesečni ravni Več iz teme. Obveščaj me o novih člankih:
gradbeništvo dodaj stanovanja dodaj ZRS dodaj Čas branja: 1 min SHRANI 0 19.06.2020 13:02 Dopolnjeno:
19.06.2020 13:45 avtor VASILIJ KRIVEC Maja manj gradbenih...

Naslov

V koroni 30 tisoč odpuščenih, do konca leta pa podjetja načrtujejo zaposlitev 22 tisoč
delavcev

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 19. 6. 2020

Avtor

Lana Dakić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Med petimi panogami z največ odpuščanji so še gostinstvo, druge raznovrstne poslovne dejavnosti, kamor se
uvrščajo tudi kadrovske agencije, trgovina in gradbeništvo. Sicer se je na zavod za zaposlovanje od marca do maja na
novo prijavilo okoli 30 tisoč brezposelnih. Kdo bo zaposloval in kdo odpuščal do konca leta...

Naslov

Zagon turizma in investicij

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 20. 6. 2020

Avtor

N. G.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 2

Površina: 84 cm2

...manj kot prejšnja leta, gre za smiseln pospešek domačemu povpraševanju. Drugi sklop ukrepov je namenjen
spodbujanju investicij, kar bo ugodno vplivalo na gradbeništvo ter nekatere povezane storitve in industrije. Vlada je
sprejela paket 187 pomembnih investicij v skupni vrednosti 7,7 milijarde evrov. Za hitro izvedbo...
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Naslov

Imajo še 10 milijonov evrov obveznosti

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Ajdovščina; 20. 6. 2020

Avtor

D. E. S.

Teme

Gradbena parcela

Stran: 6

Površina: 175 cm2

...dogodkih, ki vplivajo na prepoznavnost in ugled Izole ter dragocen prispevek na področju prostovoljstva. Člani
občinskega sveta so se tudi strinjali s prodajo gradbene parcele v Livadah, med Industrijsko cesto, hudournikom Morer
in pešpotjo na zahodu, zato so župana pooblastilo za izpeljavo posla. » DES...

Naslov

Veselimo se vseh uspehov

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 6. 2020

Avtor

Suzana P. Kovačič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 513 cm2

Veselimo se vseh uspehov Ob letošnjem prazniku Občine Naklo bo poudarek tudi na 25. obletnici ustanovitve občine.
Praznovanje bo zaradi covida-19 potekalo v nekoliko manjšem obsegu kot pretekla leta, a ob sproščanju ukrepov
župan Ivan Meglič pravi, da nekaj dogodkov pa vendarle bo. Suzana P.

Naslov

Do nove čistilne naprave za dva milijona evrov ceneje

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 6. 2020

Avtor

Karmen Grnjak

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 10

Površina: 297 cm2

...objavila javne razpise za izgradnjo nove komunalne čistilne naprave. Z razpisi so iskali izvajalca gradnje naprave,
obveščevalcajavnosti in gradbenega inženirja za nadzor gradnje. Najzahtevnejši razpis je bil namenjen iskanju
izvajalca gradnje nove komunalne čistilne naprave (v nadaljevanju KČN). Na razpis za izvedbo...

Naslov

GZS podpira opredelitev ključnih infrastrukturnih projektov

Medij

Si21.com, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 19. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...infrastrukturo Jernej Vrtovec in državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor RS Robert Rožac. Člani sveta,
vodilni predstavniki naročnikov, projektantov, inženiringov, gradbenih izvajalcev, inštitutov in univerz, so se strinjali, da
je zaznati pozitiven premik pri sprejeti zakonodaji iz paketa #PKP3. Predvsem so pohvalili...

Naslov

Izpostavljeni delavci so bili pogosto po krivici spregledani

Medij

Delavska enotnost, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 6. 2020

Avtor

M. M. , G. I.

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 5

Površina: 2.020 cm
2

...Frajnkovič in opozori na potrebo po novih razmislekih v svetu po koroni, ko bo treba tudi kmetijsko zemljo bolj čuvati
pred posegi kapitala. A žal je to v novi gradbeni zakonodaji ravno obratno. Na poljih bo zraslo še več tovarn, prihodnost
ni videti nič optimistična. Proti poglabljanju razlik, naraščanju prekarnosti in prekomernim...
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Naslov

Odločitve vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor na 21. redni seji Vlade Republike
Slovenije

Medij

Gov.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 19. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...verjamemo, da bodo omilile gospodarsko škodo, ki jo je pustila epidemija. Z zagonom investicij se bo povečala
gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah kot so prodaja, opremljanje
prostorov, posredovanje, trgovina, itd. Interventni zakon ustanavlja koordinacijsko skupino, ki bo skrbela...

Naslov

Sporočilo za javnost: 6. seja Strateškega sveta GZS za investicije in gradbeništvo, 17. junij
2020

Medij

Si24.news, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...infrastrukturo Jernej Vrtovec in državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor RS Robert Rožac. Člani sveta,
vodilni predstavniki naročnikov, projektantov, inženiringov, gradbenih izvajalcev, inštitutov in univerz, so se strinjali, da
je zaznati pozitiven premik pri sprejeti zakonodaji iz paketa #PKP3. Predvsem so pohvalili...

Naslov

Delavski boj med epidemijo 5: Izpostavljeni delavci so bili pogosto po krivici spregledani

Medij

ZSSS.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...Frajnkovič in opozori na potrebo po novih razmislekih v svetu po koroni, ko bo treba tudi kmetijsko zemljo bolj čuvati
pred posegi kapitala. A žal je to v novi gradbeni zakonodaji ravno obratno. Na poljih bo zraslo še več tovarn, prihodnost
ni videti nič optimistična. Koronakriza je, kot vsi dobro vemo, močno zarezala tudi v vzgojo...

Naslov

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-151/15 z dne 4. 6. 2020

Medij

Us-rs.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Zakon o prostorskem načrtovanju

...na kakšnih strokovnih podlagah je temeljila sprememba obstoječe namenske rabe, je Ustavno sodišče ugotovilo, da
je Odlok v neskladju s 7. in 10. členom Zakona o prostorskem načrtovanju in posledično s tretjim odstavkom 153. člena
Ustave....

Naslov

Občinski svet se je seznanil s poročilom o poplavnem stanju na območju občine Izola

Medij

Si24.news, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 6. 2020

Avtor

Administrator

Teme

Gradbena parcela

...ukinitvi javnega dobra na delu nepremičnine v Livadah, med Industrijsko cesto, hudournikom Morer in pešpotjo na
zahodu. Občina Izola namerava omenjeno gradbeno parcelo prodati na eni izmed prihodnjih javnih dražb, o čemer so
svetnice in svetniki odločali v okviru naslednje točke in župana pooblastili za sklenitev pravnega...
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Naslov

Delodajalci do konca leta napovedujejo 0,2-odstotni upad zaposlenosti

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zaposlenih. Največji upad pričakujejo v prometu in skladiščenju, gostinstvu ter v predelovalnih dejavnostih. Največjo
rast zaposlovanja pa napovedujejo v gradbeništvu, drugih dejavnostih ter v zdravstvu in socialnem varstvu, je pokazala
raziskava zavoda za zaposlovanje. Delodajalci so v času anketiranja, v začetku junija,...

Naslov

20. junij - 100 dni vlade pod vodstvom Janeza Janše

Medij

Gov.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 19. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...določitvi seznama investicij pozorna na njihove multiplikativne učinke. Z zagonom investicij želi spodbuditi
gospodarsko rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah, kot so prodaja, opremljanje
prostorov, posredovanje, trgovina. Uresničevanje zavez in prednostnih ciljev iz koalicijske pogodbe ...

Naslov

Prvih 100 dni vlade zaznamoval boj s COVID-19 in ukrepi, ki so Sloveniji zagotovili
stabilnost v teh negotovih časih

Medij

Celjskiglasnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 6. 2020

Avtor

M. I.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...določitvi seznama investicij pozorna na njihove multiplikativne učinke. Z zagonom investicij želi spodbuditi
gospodarsko rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah, kot so prodaja, opremljanje
prostorov, posredovanje, trgovina. Uresničevanje zavez in prednostnih ciljev iz koalicijske pogodbeVlada...

Naslov

V tem trenutku na seznamu 187 pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji

Medij

Moja-dolenjska.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 19. 6. 2020

Avtor

J. M.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...investicijami, ki bodo omilile gospodarsko škodo, ki jo je pustila epidemija. Z zagonom investicij se bo povečala
gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah kot so prodaja, opremljanje
prostorov, posredovanje, trgovina itd. Koordinacijska skupina bo odgovorna za pospešeno in koordinirano...

Naslov

Delodajalci do konca leta napovedujejo 0,2-odstotni upad zaposlenosti

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zaposlenih. Največji upad pričakujejo v prometu in skladiščenju, gostinstvu ter v predelovalnih dejavnostih. Največjo
rast zaposlovanja pa napovedujejo v gradbeništvu, drugih dejavnostih ter v zdravstvu in socialnem varstvu, je pokazala
raziskava zavoda za zaposlovanje. Delodajalci so v času anketiranja, v začetku junija,...
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Naslov

Prvih 100 dni vlade zaznamoval boj s COVID-19 in ukrepi, ki so Sloveniji zagotovili
stabilnost v teh negotovih časih

Medij

Zadnjenovice.info, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 6. 2020

Avtor

M. I.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...določitvi seznama investicij pozorna na njihove multiplikativne učinke. Z zagonom investicij želi spodbuditi
gospodarsko rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah, kot so prodaja, opremljanje
prostorov, posredovanje, trgovina. Uresničevanje zavez in prednostnih ciljev iz koalicijske pogodbe Vlada...
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Delodajalci do konca leta napovedujejo 0,2odstotni upad zaposlenosti
Delodajalci v Sloveniji za drugo polovico leta napovedujejo 0,2 odstotka manj zaposlenih. Največji upad pričakujejo v
prometu in skladiščenju, gostinstvu ter v predelovalnih dejavnostih. Največjo rast zaposlovanja pa napovedujejo v
gradbeništvu, drugih dejavnostih ter v zdravstvu in socialnem varstvu, je pokazala raziskava zavoda za zaposlovanje.
Delodajalci so v času anketiranja, v začetku junija, zaposlovali 649.959 delavcev, za prihodnjih šest mesecev pa
napovedujejo, da bo njihovo število padlo za 0,24 odstotka, na 648.371.
Največji upad pričakujejo delodajalci v prometu in skladiščenju (-3,0 odstotka), sledijo gostinstvo (-2,4 odstotka),
predelovalne dejavnosti (-1,8 odstotka) in druge raznovrstne poslovne dejavnosti (-1,1 odstotka). Na drugi strani so
najbolj optimistične napovedi v gradbeništvu (+3,1 odstotka), drugih dejavnostih (+2,7 odstotka) ter zdravstvu in
socialnem varstvu (+1,5 odstotka).
Delodajalci so za prihodnjih šest mesecev napovedali, da bodo iskali 22.200 delavcev. Večinoma jih bodo iskali zaradi
nadomeščanj (upokojitve, porodniški dopusti in dopusti za nego in varstvo), v manjšem obsegu pa tudi za nova delovna
mesta. Delodajalci bodo najpogosteje iskali vojake, prodajalce, varilce, zidarje, delavce za preprosta dela v predelovalnih
dejavnostih, voznike težkih tovornjakov in vlačilcev, elektroinštalaterje, tesarje, skladiščnike, uradnike za nabavo in
prodajo ter orodjarje.

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

Ti poklici se že dalj časa pojavljajo v skupini deficitarnih poklicev, in sicer v nekoliko različnem zaporedju. Na seznamu 20
najbolj iskanih poklicev tokrat npr. ni kuharjev (na 22. mestu, napovedanih 222 zaposlitev), na drugi strani pa je na
seznamu več poklicnih skupin iz glavne skupine poklicev strokovnjakov (vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih
otrok, učitelji razrednega pouka, strokovnjaki za zdravstveno nego, poklici za zdravstveno in socialno oskrbo, predmetni
učitelji v osnovni šoli in razvijalci programske opreme).
Ob ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa je prišlo do obrata na trgu dela. "Če so se še v začetku leta
številni delodajalci soočali s pomanjkanjem ustreznega kadra, se je po razglasitvi epidemije in upočasnitvi ali zaustavitvi
večine gospodarskih dejavnosti z namenom zajezitve širjenja virusa sars-cov-2 na Zavodu RS za zaposlovanje močno
povečalo število prijavljenih brezposelnih, zmanjšalo povpraševanje po delavcih in zaposlovanje brezposelnih," pravijo na
zavodu. Od začetka junija so kazalci glede novoprijavljenih v evidenco brezposelnih in razpisanih prostih delovnih mest
sicer nekoliko spodbudnejši.
Glede zmanjšanja števila zaposlenih zaradi spremenjenih razmer jih je največ (41,2 odstotka) odgovorilo, da to ni bilo
potrebno, ker aktualne gospodarske razmere niso bistveno negativno vplivale na njihovo poslovanje. Le malce manj
(39,5 odstotka) jih je izpostavilo, da to ni bilo potrebno zaradi ukrepov države.
Da so morali odpuščati, je odgovorila skoraj petina (19,2 odstotka) delodajalcev. Največ med temi je velikih podjetij z 250
in več zaposlenimi, in sicer 29,9 odstotka. Aktualne gospodarske razmere so najmanj vplivale na srednje velika podjetja,
skoraj polovica jih je odgovorila, da razmere niso bistveno vplivale na njihovo poslovanje. Malim podjetjem, z od 10 do 49
zaposlenimi, pa so najbolj pomagali interventni ukrepi države - 41,6 odstotka jih je odgovorilo, da števila zaposlenih niso
zmanjšali zaradi sprejetih ukrepov.
Po ocenah delodajalcev so sprejeti interventni ukrepi najbolj blažili situacijo glede delovnih mest v sektorju gostinstva, ki
mu sledi sektor kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti.
Število zaposlenih so v času epidemije najbolj zmanjšali delodajalci iz predelovalnih dejavnosti, gostinstva, drugih
raznovrstnih poslovnih dejavnosti ter trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil. Anketirani delodajalci so v času od
marca do izvedbe ankete zaradi novonastalih razmer na trgu dela zmanjšali število zaposlenih za skupno 11.568.
Zavod raziskavo Napovednik zaposlovanja izvaja dvakrat letno med delodajalci z vsaj 10 zaposlenimi. V tokratni anketi je
sodelovalo 2181 delodajalcev, pri katerih je bilo zaposlenih skupno 241.000 oseb.
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Pred vlado po stotih dneh spopada z epidemijo
številni izzivi
K hitri zajezitvi epidemije je pripomoglo tudi odločno ukrepanje aktualne vladne ekipe, ki je že prve dni mandata sprejela
nekatere odločilne in učinkovite ukrepe, so ob sto dneh vlade Janeza Janše sporočili iz urada za komuniciranje (Ukom).
Med najpomembnejšimi dosežki so omenili sprejem protikoronskih ukrepov ter napovedali spodbudo investicijam.
Sto dni po 13. marcu, ko je bila potrjena aktualna vlada, se kljub zadnjemu povečanju števila okužb z novim
koronavirusom razmere v Sloveniji umirjajo, za kar zasluge pripisujejo večmesečnemu garanju zdravstvenega osebja,
policistov, pripadnikov civilne zaščite in vseh, ki so dosledno upoštevali zaščitne ukrepe.
"Nihče si ne želi ponovitve tistih dni, zato tudi nedavni poziv predsednika vlade Janeza Janše k doslednemu upoštevanju
veljavnih ukrepov," so zapisali v Ukomu.
Ob jasnem konsenzu javnosti, da so strogi ukrepi zaustavitve javnega življenja nujni za zajezitev epidemije, je vlada
sprejela vrsto ukrepov za omilitev posledic. Svežnji interventnih ukrepov so si sledili z nekajtedenskimi presledki, skupni
cilj vseh je bil blažitev socialnih stisk prebivalstva ter pomoč gospodarstvu, da preživi šok ob zaprtju javnega življenja in
zaustavitvi dejavnosti.
Kot so poudarili, je vlada s prvima dvema svežnjema ohranila 260.000 delovnih mest, neposredno finančno pomoč pa je
med epidemijo dobilo kar 1,3 milijona prebivalcev. Socialne stiske posameznikov so blažili z začasno uvedbo temeljnega
mesečnega dohodka, enkratnega solidarnostnega dodatka in številnimi drugimi ukrepi.

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

Na točki, ko je epidemija pod nadzorom, vlada usmerja pogled v prihodnost. Čeprav se bo dejanski učinek sprejetih
ukrepov šele pokazal, so trenutne gospodarske napovedi domačih in mednarodnih ustanov razmeroma pozitivne, saj
nakazujejo, da si bo slovensko gospodarstvo po hudem šoku in upadu rasti že v naslednjem letu opomoglo in doseglo
ponovno občutno rast.
Ker verjamejo, da so investicije za zagon gospodarstva po epidemiji ključnega pomena, je vlada že potrdila 187
pomembnih projektov, ki jih bodo usklajevali na ravni vlade, pri tem pa bo prišla do izraza tudi vloga nedavno
ustanovljenega sveta za debirokratizacijo.
Podobno kot pri uvedbi turističnih bonov je bila vlada tudi ob določitvi seznama investicij pozorna na njihove
multiplikativne učinke, so poudarili v Ukomu. Vlada želi z zagonom naložb spodbuditi gospodarsko rast v vseh sektorjih
države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah, kot so prodaja, opremljanje prostorov, posredovanje, trgovina.
Sicer pa ima vlada pred seboj dva ključna izziva - ohranjanje epidemije pod nadzorom in uresničitev zavez iz koalicijske
pogodbe, ob tem pa potekajo priprave na predsedovanje Svetu EU, ki ga Slovenija prevzema v drugi polovici leta 2021.
Ena od nalog bo tudi izboljšanje evropske odpornosti na krize in izoblikovanje načrtov za ravnanje v izrednih razmerah,
kot so pandemije, globalni kibernetski napadi in migracijski pritisk. Med zunanjepolitičnimi prednostnimi nalogami je
ambiciozna politika do vzhodnega in južnega sosedstva, s ponovno potrditvijo evropske perspektive Zahodnega Balkana.
Za vlado izjemno pomembna je priprava rebalansa proračuna, ki ga bo državnemu zboru predložila do 1. septembra. Pri
pripravi izhodišč bodo upoštevali izdatke, vezane na protikoronske ukrepe, novo gospodarsko napoved urada za
makroekonomske analize in razvoj ter tekočo realizacijo državnega proračuna.
Na podlagi tega bodo lahko zasnovali izdatkovno politiko in prednostne naloge, pripravljen bo tudi razrez sredstev po
posameznih resorjih. Z nedavno spremembo odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država se je najvišja
dovoljena meja izdatkov državnega proračuna za leto 2020 zvišala z 10,450 na 12,525 milijarde evrov.
V prihodnjih mesecih bodo v ospredju tudi demografski izzivi in ureditev področja dolgotrajne oskrbe, odpraviti bo treba
tudi pomanjkljivosti, ki se že vrsto let vlečejo na področju zdravstvene infrastrukture. Posodobitve bodo nujne tudi z vidika
priprav na morebitno ponovitev širjenja novega koronavirusa.
Zaradi tveganja novega migrantskega vala bo treba učinkovito in okrepljeno varovanje državne meje, zagnati in
dokončati pa je treba tudi mnoge infrastrukturne projekte. Vlada bo okrepila črpanje evropskih sredstev in intenzivno
pristopa k pogajanjem za večletni finančni okvir, so še dodali v Ukomu.
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Ker smo v preteklih mesecih spoznali, kako pomembna je samooskrba s hrano, bo vlada tudi temu področju namenila
posebno pozornost. S 1. julijem, ko bo javni medkrajevni prevoz brezplačen za upokojence in nekatere druge skupine
prebivalstva, pa bo storjen pomemben korak k oblikovanju prijaznejšega in cenovno privlačnejšega sistema javnega
potniškega prometa.
Seznam prednostnih investicij, ki ga bodo še dopolnjevali, naj bi uresničeval zavezo k nadaljevanju izvajanja
protipoplavnih ukrepov na celotnem območju države, z zdravjem prebivalstva pa je povezano tudi nadaljnje izvajanje
sanacije degradiranih območij, s poudarkom na Mežiški dolini in Celjski kotlini.

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

Prizadevanja za vzpostavitev demografskega sklada, vladnega urada za demografijo in ureditev področja pokojnin, so
aktivnosti, usmerjene v socialno varno prihodnost sedanjih aktivnih generacij. Tudi ureditev razmer v vojski in policiji bo
poleg obvladovanja migracijskih gibanj na evropski ravni pomembno prispevala k večjemu občutku varnosti med
prebivalstvom, so še dodali v Ukomu.
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Maja manj gradbenih dovoljenj na letni in visok skok
na mesečni ravni
Čas branja: 1 min

0
19.06.2020 13:02 Dopolnjeno: 19.06.2020 13:45

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

VASILIJ KRIVEC

Foto: Shutterstock

Več iz teme:
gradbeništvo >

stanovanja >

ZRS >
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Statistični urad Republike Slovenije je sporočil, da je bilo maja izdanih
448 gradbenih dovoljenj za stavbe, izdali so za 16 odstotkov manj dovoljenj za
novogradnje kot maja lani in kar za 126 odstotkov več kot aprila tega leta.
Površina v maju načrtovanih novogradenj – maja so izdali 99 odstotkov vseh
gradbenih dovoljenj za novogradnje in odstotek dovoljenj za spremembo
namembnosti – bo za 38 odstotkov manjša od površine tistih, ki so bile
načrtovane v maju 2019, in za 29 odstotkov večja od površine novogradenj.

Zgradili naj bi 93 tisoč kvadratnih metrov površin
Med gradbenimi dovoljenji za stanovanjske stavbe so jih maja največ izdali za
enostanovanjske, in sicer 140 več kot aprila, med nestanovanjskimi stavbami pa
za kmetijske (51 več) in garažne stavbe (25 več kot aprila). Celotna površina vseh
načrtovanih stavb bo nekaj več kot 93 tisoč kvadratnih metrov, kar je za 23
odstotkov več od površine stavb, predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi
aprila.

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

Z maja izdanimi gradbenimi dovoljenji za novogradnje je predvidenih za devet
odstotkov manj stanovanj kot maja lani, v primerjavi z aprilom letos pa so izdali
za skoraj dve tretjini več gradbenih dovoljenj. Na letni ravni je bila površina za
11 odstotkov manjša od načrtovanih novih stanovanj maja lani, mesečna
vrednost pa je zrasla za 111 odstotkov.

Na Koroškem le dve stanovanji
Na podlagi gradbenih dovoljenj, izdanih maja 2020, se bo 51 ali petina
predvidenih stanovanj gradila v osrednjeslovenski statistični regiji. V Podravju
se bo gradilo 36 stanovanj ali 14 odstotkov, v savinjski statistični regiji pa 34,
kar pomeni 14 odstotkov vseh predvidenih stanovanj. V drugih regijah se bo po
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dokumentaciji, izdani v maju 2020, gradilo manj stanovanj, med temi najmanj v

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

koroški statistični regiji, le dve.
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V koroni 30 tisoč odpuščenih, do konca
leta pa podjetja načrtujejo zaposlitev 22
tisoč delavcev
Čas branja: 4 min

1
19.06.2020 12:30

Večinoma bo šlo za nadomestne zaposlitve, ob
morebitnem drugem valu epidemije pa bi
desetina podjetij odpustila vsaj četrtino
zaposlenih

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

LANA DAKIĆ
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Foto: Shutterstock

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

Več iz teme:
koronavirus >
trg dela >

delodajalci >

zaposlovanje >

brezposelnost >

Zavod Republike... >

Zaradi epidemije koronavirusa je odpuščala petina
delodajalcev, ob morebitnem drugem valu epidemije pa bi –
če bi se izvajali podobni ukrepi kot spomladi – zaposlenost
ostala nespremenjena pri polovici vprašanih podjetij,
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medtem ko bi odpuščala vsaj tretjina. To so izsledki
najnovejše raziskave Napovednik zaposlovanja zavoda za
zaposlovanje, ki je 2.186 podjetij (ki skupaj zaposlujejo 241
tisoč ljudi) spraševal po zaposlitvenih namerah do konca
leta. Slaba polovica vprašanih delodajalcev (40,1 odstotka)
sicer ocenjuje, da bo za povrnitev poslovanja na raven iz
obdobja pred epidemijo potrebno eno leto ali manj.

Zaradi interventnih ukrepov manj
odpuščanja
Skoraj polovica vprašanih delodajalcev je povedala, da

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

zaradi aktualnih razmer na trgu dela še ni bilo treba
odpuščati, saj gospodarske razmere niso bistveno negativno
vplivale na njihovo poslovanje (41,2 odstotka vprašanih),
medtem ko dobri tretjini ni bilo treba odpuščati zaradi
ukrepov države (39,5 odstotka). Del zaposlenih zaradi
epidemije in krize pa je že odpustila petina delodajalcev
(19,2 odstotka). Najbolj so odpuščali v velikih podjetjih
(29,9 odstotka vprašanih), ugotavljajo na zavodu za
zaposlovanje.
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Interventni ukrepi (denimo subvencionirano čakanje na
delo, oprostitev plačila pokojninskih prispevkov, možnost
odloga posojil) so najbolj blažili razmere v gostinstvu ter
kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih.

Zaradi novonastalih razmer na trgu dela so vprašani
delodajalci od marca do konca maja odpustili skupaj 11.568
ljudi, največ v proizvodnji (42,4 odstotka). Med petimi
panogami z največ odpuščanji so še gostinstvo, druge
raznovrstne poslovne dejavnosti, kamor se uvrščajo tudi
kadrovske agencije, trgovina in gradbeništvo. Sicer se je na
zavod za zaposlovanje od marca do maja na novo prijavilo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

okoli 30 tisoč brezposelnih.

Kdo bo zaposloval in kdo odpuščal do konca
leta
Do konca leta delodajalci napovedujejo 0,2-odstotni upad
zaposlenosti, ugotavljajo na zavodu za zaposlovanje.
Anketirani delodajalci so namreč ocenili, da bodo v
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prihodnjega pol leta potrebovali približno 22 tisoč delavcev,
večinoma zaradi nadomeščanja. Torej bo šlo večinoma za
zaposlovanja zaradi upokojitev, porodniških in bolniških
odsotnosti, dopustov za nego in varstvo otrok in podobno.
Največji upad števila zaposlenih napovedujejo delodajalci v
prometu in skladiščenju (tri odstotke), medtem ko so
najspodbudnejše napovedi glede zaposlovanja v
gradbeništvu (3,1-odstotna rast zaposlenosti), drugih
dejavnostih (2,7 odstotka) in zdravstvu (1,5 odstotka). V
predelovalnih dejavnostih se napoveduje 1,8-odstotno
zmanjšanje števila zaposlenih, v trgovini pa 0,9-odstotna

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

rast.

Najbolj iskani bodo vojaki in prodajalci
V drugi polovici leta bo gonilo zaposlovanja javni sektor.
Najbolj iskan kader bodo vojaki, zaradi začetka novega
šolskega leta pa bodo precej iskani tudi vzgojitelji in
pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok, učitelji
razrednega pouka, predmetni učitelji v osnovni šoli ..., še
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bodo zaposlovali tudi v zdravstvu in socialnem varstvu. V
gospodarstvu bodo najbolj iskani gradbeni delavci (zidarji,
tesarji, gradbinci ...) in prodajalci ter varilci. Med 20 najbolj
iskanih poklicev za prihodnje polletje so se prvič uvrstili
tudi razvijalci programske opreme.

Manj težav pri iskanju kadra
Na zavodu sicer opažajo, da se strukturna neskladja na trgu
dela manjšajo. V povprečju se je v zadnjega pol leta s
pomanjkanjem kadra srečala slaba tretjina vprašanih
delodajalcev (32,4 odstotka – približno deset odstotnih točk

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

manj kot polletje prej). Še vedno pa se polovica velikih
podjetij spopada s pomanjkanjem ustreznih kandidatov.
Največ težav so imeli delodajalci v zdravstvu in socialnem
varstvu (57,6 odstotka), gostinstvu (50,3) in drugih
raznovrstnih poslovnih dejavnostih (41,7 odstotka), še
ugotavlja zavod.
Poglavitni vzrok za težave pri iskanju delavcev je
pomanjkanje kadra z ustreznim poklicem (53,2 odstotka),
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sledijo težave zaradi pomanjkanja kompetenc, znanj, veščin
kandidatov (22,8) in delovni pogoji, ki odvračajo
potencialne kandidate od prijav na prosta delovna mesta
(22,7 odstotka). Zadnje je glavni razlog pri zaposlovanju
prodajalcev in proizvodnih delavcev.

Delodajalci so v anketi zavoda večinoma ocenili, da v
prihodnje ne bodo imeli težav z iskanjem kadra – tako je
ocenilo 71,8 odstotka vprašanih. Težav predvsem ne
pričakujejo mali delodajalci (73,2 odstotka), medtem ko je
nekoliko manj takšnih med srednjimi (68,1) in velikimi
(63,8 odstotka) delodajalci. V povprečju težave pričakuje
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

26,2 odstotka vprašanih delodajalcev.

Kako bi drugi val vplival na zaposlovanje
Glede na možnost pojava drugega vala okužb s
koronavirusom so na zavodu delodajalce vprašali tudi o
možnem vplivu na njihovo poslovanje in zaposlovanje.
Večina delodajalcev (37,1 odstotka) napoveduje, da bi se ob
morebitni ponovitvi epidemije in podobnih ukrepov njihovo
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poslovanje skrčilo v manjšem obsegu. Veliki delodajalci
ocenjujejo, da so najbolje pripravljeni na morebitno
ponovitev epidemije in z njo povezanih ukrepov, medtem ko
pričakovano mali delodajalci pogosteje kot preostali
napovedujejo upad poslovanja, ugotavljajo na zavodu.
Zaposlenost bi sicer ob morebitnem drugem valu ostala
enaka, ocenjuje 43,5 odstotka delodajalcev, medtem ko
tretjina meni, da bi v tem primeru odpustili manjši del
zaposlenih (do 25 odstotkov), skoraj vsak deseti delodajalec
pa bi moral odpustiti več kot četrtino zaposlenih.

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

Več iz teme:
koronavirus >
trg dela >

delodajalci >

zaposlovanje >

brezposelnost >

Zavod Republike... >
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Zagon turizma in investicij
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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• Seja občinskega sveta
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obveznosti
Na četrtkovi redni seji izolskega občinskega sveta
so se ukvarjali večinoma s poročili javnih zavodov

in drugimi rednimi administrativnimi opravili. Ob
še potrdili zaključni račun Občine Izola za
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je podal

poplavah

o

po-

civilne

zaščite Denis Udovič
poročilo

v

in protipoplav-

letu

v

no-

leto
za
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preteklo

do vključno

leto

obdobju ni

poročanem
tovil hujših

kršitev

ali nepravilnosti,

ugo-

predpisov

ki

so opre-

deljene v poslovniku nadzor-

nega odbora
moral

in

katerih

o

petnajst

roku

v

pristojno

obvestiti

bi
dni

ministr-

stvo in računsko sodišče.

Potrjen je bil predlog, da se
Silvu

svetniki so po-

Svetnice in

opravljenih nadzorih

junija letos. Nadzorni odbor v

vembru lani in protipoplavnih ukrepih, ki so sledili.

ter obravnava po-

2019

ročil o

sko

Lazarju

priznanje

podeli
in

leto, in

občin-

nagrada za

dali pozitivno mnenje na po-

letošnje

slovno poročilo

goletno uspešno, požrtvoval-

Javnega pod-

jetja Komunala Izola. V letu
2019

je doseglo pozitiven po-

slovni

rezultat

168.000 evrov.

višini

v

Spremenili so

Odlok o tržnem redu,

je

zdaj

dopuščena

možnost

lokalne

kmečke

izvajanja

tržnice

tako da

tudi

na

lokaciji

se-

danje tržnice.

leto

občine

proračuna
iz

2019,

in

izjemno

ugled

Izole ter
na

pevek

Člani
se

tudi

občinskega
strinjali

za

katerega je raz(22,8

milijona

84-odstotna

rea-

(20,9

mi-

odhodkov

lijona evrov). Konec

10,5

s

sveta

so

prodajo

dournikom

Morer in pešpot-

jo na zahodu,
za

zato so župana

izpeljavo

po-

DES

lanskega

imela izolska občina še

milijona dolgoročnih fi-

nančnih
vem bo

obveznosti.

Po

no-

vrstni red prosilcev

neprofitna

za

prosto-

med Industrijsko cesto, hu-

sla. »

leta je

dragocen pris-

področju

voljstva.

prihodkov
in

na špor-

vplivajo na prepoznavnost in

pooblastilo

lizacija

dol-

tnih in kulturnih dogodkih, ki

vidna 90-odstotna realizacija
evrov)

delo

za

gradbene parcele v Livadah,

Potrjen je bil tudi zaključni

račun

no

sicer

stanovanja

veljal 24 mesecev od objave
prednostne
dosedanjih

liste

namesto

dvanajst

mese-

cev.
Zanimivo

je bilo

poročilo

nadzornega odbora občine za
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Veselimo se vseh uspehov
Ob letošnjem prazniku Občine Naklo bo poudarek tudi na
25. obletnici ustanovitve občine.
Praznovanje bo zaradi covida-19 potekalo v nekoliko manjšem obsegu kot pretekla leta, a ob sproščanju
ukrepov župan Ivan Meglič pravi, da nekaj dogodkov pa vendarle bo.
vidnih na Okroglem, to na-

dogovora.

Občina Naklo je začela delo-

črtujemo prihodnje leto, ko

so

vati s prvim januarjem leta

naj bi bila investicija na tem

prave.

1995. Kako gledate na prehojeno pot in kako boste praznovali?

območju v

Suzana P. Kovačič

Kakšna prireditev bo manj
občinski praznik

tako

za prebivalce ravno tako po-

ženci v postopku.

membni?

petdeset

Največji

sedemsto

tisoč

občinskih pri-

kanalizacije

se

jih v

teh 25 letih dosegli v občini
in teh ni malo. Prepričan
da so tudi občani z na-

sem,

zadovoljni. V

predkom

us-

pešni občini je življenje nje-

nih prebivalcev prijetnejše.
Epidemija, ki smo jo v občini dobro prestali, in uspešno

zajezili

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

v Domu

širjenje

virusa

starejših Naklo,

je

prinesla tudi nekaj pozitiv-

nih izkušenj.

občini,

v

provreden bli-

je

vseh uspehov, ki smo

-

jekt

letošnji

Še

bolje

smo

gradnja

evrov,

konstrukcijo ceste

ka

gradnjo

zasebni
za

investitor

menjavo

se

je

odločil

srednjenape-

tostnega kablovoda, za občino pa je bila to priložnost,
da sočasno obnovimo še vse

-

drugo

kanalizacijo, vodo-

vod, elektriko, javno razsvet-

odvodnjavanje

ljavo,

bomo nadalje-

vali gradnjo pločnika ob Dinosu proti
nem

Okroglemu, obe-

ja. Če hočemo en del stavbza kme-

rebni komunalni vodi.

tijstvo

Pravnomočen je izbor iz-

direkcijo za infra-

vajalca

za

Zadrago;

sanacijo

ceste

v

obse-

investicija

zahteva

nadome-

zemljišča, da

stna

kme-

nekaj

se

gozdne površine spremeni v
kmetijske.

Uvod

v

vključno z odvodnjavanjem

Začeli bomo predvidoma ju-

vanje

bo

in podpornimi zidovi. Kot so
zagotovili na direkciji, bodo

lija, bo pa to zahteven poseg
z izgradnjo vodovoda, kana-

medgeneracijskega

že jeseni začecesto od

lizacijskega voda, razširitvi-

bi v Naklem. Predstavili bos-

predvidoma

Grmača

v

Podbrezjah

do

občinsko

te tudi prostovoljski

Prostofer

Če

bodo le fi-

ljišča so pri koncu.

pno cesto v Spodnje Duplje.

V občini je položene okrog

za

lesom
Vse

...
občane

generacijskega

nalizacije (priklopi objektov

činskega prostorskega načrta (OPN)?

smo

nas-

Zares

da

upam,

smo

centra,

vzpostavili

s

ki
po-

močjo projekta LAS Gorenj-

ska

košarica.

V

letošnjem

končno

kot sem že omenil, tudi na

Okroglem.

skim Domplanom smo
deve pospešili, imamo

Morda

dne sestanke vsakih 14 dni
in sproti usklajujemo pot-

rejši za starejše, ki deluje pri

rebne

Društvu

v

kakšnem

naselju

javne kanalizacije,

zaradi oddaljenosti od

javnega sistema, iščete rešitev

z

malimi komunalnimi

čistilnimi napravami?
Naselje Gobovce

bomo vgradili fekalni

je glede

kanal. Potem manjka samo

tega še odprto. V Gobovcah

še odsek kanalizacije do.križišča za Dom slepih in slabo-

se

pojavlja možnost prehoda

čez most in povezava z občino Radovljica. To je še stvar

zaključni

pripravljavcem

li

nja

z

OPN kranj-

dopolnitve.
že

smo

S

vabim

delu
Podbrepreostalem
zij, v Zadragi, na Polici in

v

fazi.

ga

lepo

odprtje med-

nocojšnje

Kako daleč ste s pripravo Ob-

kanalizacijo), v

projekt

rejših in projekt Hitro s ko-

na

lednjih letih nas to čaka še v

v

mobilnost sta-

odstotkov sekundarne ka-

na javno

centra

večnamenski občinski stav-

pornega zidu.

nance dopuščale, bomo še
letos sanirali dotrajano vsto-

85

prazno-

današnje odprtje

jo vozišča in ureditvijo pod-

dobivanjem soglasij za zem-

naselja bo

kmalu zaključe-

meteorne ka-

okolje, poplavna študija, zaključuje se prometna študi-

dila odsek regionalne ceste,

npr.

letos

kraj ši odsek

en

se priprav-

ga obnovo dotrajane ceste
na klancu iz smeri Dupelj.

namesto

še

ljata tudi presoja vplivov na

bomo

na

strukturo, ki bo v celoti ure-

ske vode. Gradnja v centru

na,

obravnavo. Zdaj

letos

Še

tijska, ministrstvo

mete-

ornih voda in komunikacij-

Ulice Toma Zupana v Nak-

se še dodatno vgrajujejo pot-

in v skupno dobro. Dosegli smo tudi dogovor z re-

vesticij po občini ni ustavila.

Okroglo

je

takšnih, ki gredo v nadaljnjo

pločni-

podvoza pod avtocesto, s pri-

V naselju

med

N ekj e

sedemdeset

nih zemljišč širiti

še bolj povezali.

in-

in

nalizacije. Na obeh odsekih

lahko spoznali občino, ugotovili njene prednosti in se

načrtovanih

so jih posredovali vsi udele-

so

ki

li rekonstruirati še

Epidemija

zale zahtevnim pogojem, ki

lem.

nost

publiško

sanacijo

ke v Naklem, kjer manjka še

boljšo prometno var-

za

Zaključujemo

in uredi-

se občanom,

omogočili

še

preplastili cesto na območju Piv-

tvijo vame poti v šolo. Zahvaljujem

Kateri so

re-

Podbrezjah sočasno z

v

občanov,

veliko izločiti, ker niso ustre-

lizacijo.

zu

šoli Naklo. Veselimo

vlog

ko priključili na javno kana-

pa

znanj bo 23. junija v Osnov-

ni

se bodo prebivalci lah-

Akademija

slovesen.

s podelitvijo

ravno

celoti zaključe-

veliko

jeli

čez tristo jih je bilo, in že v
fazi priprave smo jih morali

drugi aktualni
manjši projekti po občini, a

in

na

kot v preteklih letih, vendar
bo

možnost

Druga

seveda male čistilne na-

lavnice, potem pa računam

varstvo

na

lo,
nje

zavo-

za

in

tako

da

zapremo

sodelovanje skupine StaNak-

upokojencev

kakor tudi na

sodelova-

podobnih skupin.

lja je, da to

dom za varstvo kulturne dediščine,

univerze

re-

Ime-

uskladitev z

Ljudske

Kranj, Id bo organizirala de-

narave, pričakujemo še eno

manjšo

okriljem

za-

zadnja usklajeva-

zavodom za

letu bo program centra pod

postane

druženje,
izmenjavo

Že-

center

izobraževanje
medgenera-

cijskih izkušenj. V sodelova-

odprta vprašanja glede kra-

nju z domom starejših, ki je

Udin boršt.

v neposredni bližini, vidim

jinskega parka

Pri pripravi OPN

smo

pre-

možnost

nadgradnje dnev-
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nega varstva starejših ...
Prostofer je v občini zaživel 8. junija in občani so
naročili

prve brezplačprevoze do zdravstvenih zavodov in drugih javže

ne

za

kolesa

Postajališče

mladinskem

pri

Kaj

novega

zagotavljate

mlajši generaciji?

mlajše selekcije lahko igrale

že jeseni, starejši pa bodo v
tem vmesnem času trenirali

Naklem

Zagotovo bo to novo nogo-

že imamo, zdaj postavljamo
dve polnilnici za električna

metno igrišče pri šoli v Nak-

v

lem. Te dni že selimo ume-

igriščih. V

kolesa na turistično zanimi-

tno

športnem parku v

-

travo

z

nekdanjega

za-

Podbrezjah in

na

bližnjih

končni obliki to

ne bo samo nogometno igri-

Projekt Hitro s

vih

točkah

Podbrezjah

časnega igrišča pri Merkur-

šče,

kolesom pa želimo še razširiti, da bodo vanj vključene

pri

Jegliču in pri Trnovcu v

ju in usklajujemo projektno

skrobjekt za različne športe

nih

vse

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

Podbrezje).

Ivan

ustanov.

tri vasi (Naklo, Duplje,

Meglič

/ Foto: Tina

Dupljah.

v

dokumentacijo
šče.

ampak nov večnamen-

.

za novo igri-

Na umetni travi bodo

Dokl
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Rače-Fram • Najugodnejša ponudnika prihajata iz Ptuja

Do nove čistilne naprave za dva

milijona evrov ceneje
V začetku aprila je občina Rače-Fram objavila javne razpise za izgradnjo nove komunalne

čistilne naprave.

Z

razpisi so iskali izvajalca gradnje naprave, obveščevalcajavnosti in gradbenega inženirja za nadzor gradnje.
je bil

Najzahtevnejši razpis
menjen
nove

iskanju

izvajalca

na-

gradnje

komunalne čistilne naprave

(v nadaljevanju

KČN).

za izvedbo gradnje,

Cestnemu podjetju Ptuj

Na razpis

slab milijon

Za

je

cenejša

po-

ki je bila sprva

nudba gradnje KČN, ki jo je podalo

ocenjena na približno pet milijonov

ptujsko podjetje. Slednje bi izvedlo

evrov, se je prijavilo šest izvajalcev.

investicijo

Ponudbo

oddala

evrov.

Ptujskemu

podjetja Esotech iz Velenja, Cestno

dobro

kaže,

občini

vse

so

pravočasno

Cl

podjetje Ptuj,
ve

iz Kopra,

IPI

D

-

čistilne napra-

iz Rogaške Slatine

preučiti,

natanko

za

vendar
prispele

da

bi

2.738.158
tako

podjetju
morajo

na

ponudbe

še

kandidata

lahko

ter podjetji s sedežem v prestolnici

tudi formalno izbrali. „Razlika med

RIKO in Hidroinženiring.

ponudniki

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

Posel se nasmiha

tile, saj so bile bistveno nižje,
so predvidevali

kot

zdi

je precejšnja, se mi pa

primerna,"

je

višino ponudb

komentiral župan Branko Ledinek.

na občini. Najvišjo

Sprva

je bilo

sicer predvideno,

ponudbo je podalo podjetje Riko,

da se bo rok za oddajo ponudb

ki bi

zaključil

vsa predvidena dela opravilo

za dobrih 3,7 milijona evrov.

še

pred

koncem

maja,

Preos-

vendar so ga kar dvakrat podalj-

tala podjetja pa bi dela opravila še

šali. »Izvajalci so se na nas obrnili

ugodneje.

s

številnimi vprašanji.

Želeli

smo,

da se vse nejasnosti do potankosti

naloge.

razjasnijo, zato smo rok za oddajo

tri

Na

razpis

so

podjetja: Proplus

ponudb podaljšali," je pojasnil Le-

Maribora,

dinek.

in podjetje

Štr;af

se

prijavila

inženiring in

gradnje s Hajdine

Projekt iz Nove Gorice.

Ponudbe so se gibale med 32.330

Kdo bo nadzoroval

in

233.020 evrov, najugodnejši pa

je bil ponudnik s Hajdine.

investicijo

Na

Prav tako pa se je v prvi polovici
junija iztekel rok za oddajo ponudb

občini so

povedali,

pred

časom

na-

da bodo ob najboljšem

možnem scenariju dela na terenu

na razpis, s katerim je občina iskala

začeli v septembru. Zaradi podalj-

gradbenega inženirja. Slednji bo

šanih razpisnih rokov

v

bistvenega

okviru prevzetih del opravljal stro-

zamika ni pričakovati. Sedaj se

kovni, vsebinski in finančni nadzor,

ko postopek zavleče le, če se po-

naloge koordinatorja za varnost in

nudniki, ki so se na razpis prijavili, z

zdravje

pri

delu, izdelavo varno-

stnega načrta
z

in

naloge

v skladu

Gradbenim zakonom ter druge

lah-

izbiro izvajalc a ne bodo strinjali

in

bodo zahtevali revizijo postopka.
Karmen

Gmjak
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GZS podpira opredelitev ključnih infrastrukturnih projektov
GZS je v zadnjih letih vseskozi opozarjala na zastoje pri izvajanju velikih investicijskih
projektov
Vlada RS je včeraj obravnavala seznam prednostnih infrastrukturnih projektov v naslednjem obdobju. GZS je v
zadnjih letih vseskozi opozarjala na zastoje pri izvajanju velikih investicijskih projektov nacionalnega pomena ter
zastarelost infrastrukture na številnih področjih. Zato podpira prizadevanja vlade za povečanje investicij v tej
smeri. To bo prispevalo k oživljanju gospodarstva in ohranitvi številnih delovnih mest.
O čim hitrejšem zagonu investicij v državi in učinkoviti dopolnitvi gradbene zakonodaje je v teh dneh razpravljal
tudi Strateški svet GZS za investicije in gradbeništvo (SSIG), ki sta se ga udeležila minister za infrastrukturo
Jernej Vrtovec in državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor RS Robert Rožac. Člani sveta, vodilni
predstavniki naročnikov, projektantov, inženiringov, gradbenih izvajalcev, inštitutov in univerz, so se strinjali, da je
zaznati pozitiven premik pri sprejeti zakonodaji iz paketa #PKP3. Predvsem so pohvalili ukrepe, usmerjene v
zmanjšanje administrativnih ovir pri izvajanju investicij v državi. Takšne ovire so namreč v zadnjih letih zavrle
nujno potrebno in učinkovito izvajanje investicij, posledično pa smo s tem pridelali velik zaostanek. Infrastruktura
na praktično vseh področjih, razen na avtocestah, je zastarela in potrebna obnove. Člani SSIG so izpostavili
opazno spremembo pri delovanju obeh ministrstev MzI in MOP, ki sodelujeta in medsebojno rešujeta
problematiko, kar prej ni bil slučaj.

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

Minister Vrtovec je na seji izpostavil namero po vlaganju veliko energije in naporov v energetske (npr. izgradnji
HE Mokrice in podpisu nove koncesijske pogodbe za srednjo Savo) in transportne projekte (2. tir, 3. os,
obvoznice in modernizacije cest in železnic). Ne razume, kako je lahko na njegovem ministrstvu za 700 mio EUR
projektov, ki že leta zaradi nepridobljenih dovoljenj in soglasij stojijo.
Strinja se, da ima Slovenija izjemne potrebe na obnovah obstoječe in izgradnji nove infrastrukture (npr. NEK2,
novi UKC, železniške proge: dvotirna proga na Gorenjskem, regionalne proge, NUK, odlagališče odpadkov
ARAO…), za kar pa bo v proračunu vedno premalo sredstev. Zato je na pobudo GZS tudi predlagal oblikovanje
infrastrukturnega sklada, kjer bi za ustrezen donos lahko pritegnili tako domače kot tuje vlagatelje in varčevalce.
Prav tako ga veseli, da so z mrtve točke spravili projekt Emonika, železniško vozlišče Ljubljana, ki je ocenjeno
na 350 mio EUR. Gradbeni projekti imajo po podatkih Evropskih inštitucij velike multiplikativne učinke (okoli 2,4),
zato se bo še naprej zavzemal, da se pri vseh javnih naročilih skladno z dopolnjeno zakonodajo dosledno
upoštevajo Smernice EU glede izločanja ponudnikov na javnih razpisih, ki prihajajo iz držav, ki niso podpisnice
GPA. MzI je tudi pozval MOP, da se kadrovsko organizira tako, da bodo vsa dovoljenja izdana v zakonskih rokih.
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G. Rožac je izpostavil, da so pričeli z dopolnjevanjem gradbene zakonodaje, ki je ena najvišjih prioritet
ministrstva. Prve dopolnitve načrtujejo še v letošnjem letu. Enako je s kadrovsko sestavo, ki jo optimirajo in
popolnjujejo tako, da bo v stanju zadostiti prihodnjim izzivom. Člani strateškega sveta so pozdravili kadrovsko
optimizacijo in nujnost dopolnitve gradbene zakonodaje, saj so bile zadnje spremembe naravnane le na male,
individualne objekte. Zaradi velikih neusklajenosti trenutne zakonodaje pa so se strinjali, da bo potrebno več

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

krogov popravkov.
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Izpostavljeni delavci

Nadaljujemo serijo prispevkov o
vprašanjih, s katerimi so se v času
epidemije ukvarjali sindikati dejavnosti

so bili pogosto po

pri zaščiti ekonomsko-socialnih pravic
delavk in delavcev,

njihovih videnjih

in

obdobja, ki se preveša v gospodarsko in

socialno krizo. Tokrat smo k pogovoru

krivici spregledani

povabili sindikalne sogovornike iz
živilskopredelovalne industrije, vzgoje

in izobraževanja

ter

svobodnega

sindikata.
Večje povpraševanje

Sindikat

in živilske industrije

kmetijstva

Slovenije
demije

(KZI) je že takoj
opozarjal

potrebo

na

delavcev pri pridelavi

Ti

so delali ves

med

začetku epi-

v

čas, saj

le mask običajno delavci ne nosijo. »Pro-

Prezrti delavci

po hrani

zaščiti

po

Medtem ho smo zlasti v začetku epidemije po medijih velikokrat poslušali, kako
so še posebej delavke

in delavci v zdra-

vstvu, socialnem skrbstvu in trgovini zelo
izpostavljeni »v prvih

linijah fronte«, so

ostali nekako prezrti. Frajnkovič zameri

povpraševanje po

So pa poskušali, kolikor je bilo mogoče,
zagotoviti tudi to,« pravi sekretar KZI.

»

Ali

s terena:

ne vedo, kaj se je dogajalo, ali pa se

loži obvezo, da za delavce poskrbijo z za-

nekako samoumevno in kar nekako premalo tvegano.«

ščitnimi ukrepi, pa tudi delodajalce smo že
takoj po začetku pozvali, naj

delavce, ki

v

so zato bolj izpostavljeni

morebitni okužbi, s primernim dodatkom
tudi nagradijo. Predlagali smo jim, naj vsaj

Od 16 tisoč zaposlenih v kmetijstvu in
živilski industriji
mnenju

našega

v Sloveniji

sogovornika

jih je po

vseskozi

delalo blizu 90 odstotkov.

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

dejavnosti je namreč delala,

lavcev je bilo
od

le nekaj t.

administrativnih

na čakanju

doma. »Proizvodnja

ali

pa

so

i.

dedelali

hrane je bila v teh

razmerah še bolj aktualna in strateško po-

povečalo

Veliko vprašanj
prve

teža-

pa tudi razprave o prvem zakonskem
koronapaketu, je prihajalo na KZI od jutra
ve

do večera zelo veliko vprašanj, pobud, insogovornik pravi, da

zelo veliko v

tej

v

kjer

tam,

prehrambnih izdelkih.

Prva dva tedna, ko so se začele

formacij. Naš

začasno dvignejo plače za 30 odstotkov.«

in delavcev

težko zagotoviti, zlasti

tekočim

novinarjem njihovo poročanje

jim je zdelo to, da naši delavci delajo, kar

oziroma

ce. To pa je bilo v proizvodnji za

se je v določenem trenutku celo

naj delodajalcem na-

režijskih

in zaupniki, je

industrije, ki so nam zagotavljali hrano,

delodajalcem:

večina delavk

opozarjali člani

nas

spada ta dejavnost

opozorila šla tako vladi kot

Velika

so

trakom

da so njihova

in

ga

bila zagotovitev potrebne socialne distan-

delavke in delavci kmetijstva in živilske

strateško najpomembnejše. Sekretar

tem času delajo

temperature. Največji problem, na katere-

in predelavi hrane.

KŽI Boris Frajnkovič pravi,

»Vlado smo pozvali,

blem ni bil niti razkuževanje, niti merjenje

stiku tako s

za-

sledila navodilom vlade in inštituta za jav-

upniki.

no zdravje. Vsak po svoje

informacij, tudi delodajalci niso v začetku

so se

v začetku

znašli pri nabavi zaščitnih sredstev,

tudi

po različnih kanalih in z doma šivanimi
Osebna varovalna
maskami,«
izvemo.

membna,« spomni naš sogovornik.

oprema je v dejavnosti kmetijstva in živilstva tudi sicer pogosto predpisana (pokri-

»Velika večina družb v naši dejavnosti je

vala, rokavice,

zaščitne halje, obuvala ...),

»Očitno

je bil

člani kot z

vedeli, kam
so

da bi jih dobili,

obrniti,

se

dostikrat

niso imeli pravih

ljudje

in

spraševali svoje sindikaliste,

ti pa so se potem obračali na nas,« izvemo
od sekretarja KŽI.
Največ vprašanj se je nanašalo na krizni
dodatek,

se je začelo o njem

ko

govoriti.

Tudi delodajalci so imeli po besedah našega sogovornika različne interpretacije.
Najprej ni bilo jasno, ali velja tudi za marec. Ko

je to razjasnilo,

se

ni vedelo,

se

ali bodo tam, kjer se bo izplačala poslovna
uspešnost,

subvencionirane

delodajalci

prispevke za

tiste,

ki

so

žavi vračati. Marsikje

delali, morali

je namreč

se

met povečal, v firmah so delavke

dr-

pro-

in delav-

ci delali in proizvajali več kot pred krizo

in
na

so

upravičeno računali na

to,

da bodo

koncu tudi deležni izplačila poslovne

uspešnosti.
razlage
samo

so
na

»To
bile

smo

potem

takšne,

izplačilo

razčistili

in

da je to vezano

poslovne

uspešnosti

direktorjem in vodilnim delavcem z naku-

delnic in izplačilom dobička,« poja-

pom

sni Frajnkovič.
Ogromno

nih

tudi

otrok,

vprašanj

je bilo

s čakanjem na

organiziranim

v KŽI poveza-

delo, z

javnim

varstvom

prevozom
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da

bodo

ga

in bo

upoštevali, dodatek

to dovolj,« pojasni

potek

izplačali
dogodkov

sekretar KZI. Doda, da so tudi zaupnikom
da delodajalci dobijo denar

razložili,

dodatek iz tega, ker
prispevkov. Tako

jim ni

za

lo,« spomni Frajnkovič. Posebno poglavje

pa so po njegovem sezonska dela. Na tem
področju je KŽI že v začetku epidemije

ima delodajalec pri ti-

50

še

manjši strošek zanj. V nekaj

vendarle poleg kriznega

Velikih odpuščanj torej v tej dejavnosti ni
bilo. »V resnici je tako, da je ljudi prema-

treba plačati

soč evrih bruto plače delavca

so

Neprimerna ureditev sezonskega dela

evrov

družbah
dodatka

pa

de-

lavcem še dodatno zvišali plače.

preko Zveze svobodnih sindikatov reagi-

ral

prvem interventnem zakonu. »Celo
definitivno ni,«

sezonskega dela

Za višji regres za letni dopust
V tem času so se na ravni dejavnosti
tudi za višino regresa za letni

pust.

Že

KŽI

je

k

naš sogovornik.
Sezonsko delo je v glavnem v sadjarstvu,

do-

vinogradništvu, pridelavi

pogajanjem

pozval

sekcijo

darske

zbornice,

sogovornika zlasti to,

malo ustavila. Zdaj KŽI predlaga namesto

da so se lahko

drugi strani

pa se

sicer

štirje

na delo,

po

državi nismo

v

lanskih 950

agroživilstvo

gospo-

je kriza

zadevo

potem

regresa

evrov

firm je

»Veliko

za

1200

evrov.

izplačalo oziroma

že

regres

leto

poudari

po-

ipd. Absurdno je bilo po mnenju našega

različni delavci skupaj peljali

prede-

ima v glavnem člane KZI,
izvemo.

praktično ni,

ga

Sezonski delavci

glavnem

v

so

tujci, veliko jih prihaja izza meja EU, v zadnjem času so med njimi

tudi Romuni in

Bolgari. Zaradi zaprtja državnih meja med

smeli družiti z nikomer razen s člani sku-

so pogajalci

je KŽI

sindikalnih

lezni covid-19 še večja, pravi sekretar KŽI.

tako v teh družbah že izplačali povprečno

za delo usposobljeni,

Nekaj primerov je bilo tudi povezanih z iz-

1220

rabo dopusta v času epidemije. Ni pa bilo
po besedah našega sogovornika siljenje

je najvišji neobdavčen regres, pa do 950

namestitve in prehrano, kar pa jim seveda zaračunajo. Tako pogosto tak delavec

dopust

splošna

delodajalska

praksa

kjer je organiziran sindikat KZI. »Po-

tam,

tem ko smo jim razložili, da ima delodajalec

možnost

pusta

odrediti

in morebitnih

izrabo

lanskega do-

nikakor

ur v dobrem,

pa ne novega dopusta za leto 2020, so se
v glavnem brez

tega

težav tudi

držali,«

pravi Frajnkovič.

Zahteva

sprva

za 30-odstotno zvišanje plač

povozili ukrepi države
Vprašanja, povezana z dodatkom za delo
v nevarnih razmerah,

je KŽI pri delavkah

in delavcih spodbudil tudi

sam

delodajalcem,

času dvignejo

naj

v

odstotkov,

Mimogrede pristavi:
ra

tem

delodajalcev

na

z zahtevo

meni Frajnkovič.

»Uradnega odgovo-

našo

pobudo

nismo

dobili.«

V

zaupnikov.

od

evrov regresa,

povprečju

1816

so

kar

evrov,

po kolektivni pogodbi dejavnosti,«
20 družb ugotavlja naš sogo-

vzorcu

epidemijo je

težavo

najti

marsikateri kmet

tako

te

delavce. Mnogi

dolga leta stalne sezonske delavce,

ne

dobi za svoje

imel

imajo
ki

že
so

in zanje tudi urejene

delo zakonsko določene

minimalne plače. S tem nastane problem

vornik.

nelojalne

»Tako visoko izplačilo regresa je po delodajalski interpretaciji, zlasti v predeloval-

opozarja naš sogovornik. Pri tem spomni,

ni

industriji (mesarstvo, pekarstvo,

karstvo,
tega,

predelava

mle-

sadja ipd.), posledica

da so firme v času epidemije imele
tako kot običajno ali pa še večjo

najmanj

dobro sprejeta, potem so jo

plače za 30

poleg tega šel tudi v akcijo preko

evrov
na

že dogovorjeni za zneske, saj

hmelja,

lavi vrtnin. V predelovalni industriji, kjer

pnega gospodinjstva. Sreča je, da zaradi
takih nelogičnosti ni bila razširjenost bo-

na
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gajali

februarja

možno-

na neprimernost podaljšanja

sti tovrstnih del do konca leta 2020 že v

konkurence drugim

delavcem,

da je bil KŽI že ob spreminjanju zakona
proti takšnemu načinu oprasezonskih del in uvajanju izjeme

o kmetijstvu

vljanja
pri

občasnih in

ki je

stvu,

začasnih delih v kmetij-

izjema od zakona

o

delovnih

prodajo,« pove Frajnkovič. V pekarski in-

razmerjih. Tudi v pripombah na drugi za-

dustriji

koronapaket

takšna

ureditev potuha

dajo drugih izdelkov, tudi polizdelkov, kot

kmetijstva, ki je s tem favoriziran, ob tem

so

so

recimo

pove

»Biti

kot

recimo

začetno

nekajodstotno

zapisal, da je

konski

znižanje prodaje kruha nadoknadili s pro-

zamrznjeni rogljiči

in žemlje,

zanimivost.

moram korekten

do delodajalcev

in

ljudje ves čas

delali, šli nasproti sindikatu in se dogovoza višje regrese,«

pozablja na

se

slovenskega

delu

16 tisoč zaposlenih v

živilskopredelovalni industriji. Predlagali

povedati, da so tam, kjer so

rili

pa

je KZI

pravi Frajnkovič. Ra-

da bo dogovor za višji regres uspešen tudi na ravni dejavnosti.

čuna,

so tudi,

da

bi se za takšna

dela izkoristilo

tiste, ki so v času krize izgubili delo, a pod

pogojem,

da so

zanj

primerno

plačani,

vsaj v skladu z določbami kolektivne

po-

godbe dejavnosti in zakonom o minimalni
plači.

»Sicer gre pri sezonskem delu pogosto za

Pobudo so na delodajalce namreč naslovi-

li preko svojih sindikalnih zaupnikov, dali

izkoriščanje delavcev,« dodaja Frajnkovič

so jo v vednost

in opozarja, da ministrstvo

cev

tudi združenju delodajal-

in gospodarski zbornici. »Odgovori

so

bili zelo različni. V začetku, ko še ni bilo
jasno, kakšne ukrepe bo sprejela
je bilo kar nekaj firm, kjer so rekli,
videli,

država,
da bodo

da bodo nekaj uredili na tem po-

dročju in da se zavedajo problema. Ko pa
se

je začelo

so

takoj

govoriti

o kriznem

postali previdnejši, češ

ukrep, pa so povečini

KŽI

se

sprejel
nom,

je bal

tudi odpuščanj, zato je

da bo vsem svojim člaki bodo ostali brez dela, v času
sklep,

kmetijstvo

za

tako pri strategiji razvoja panoge upošteva le želje kmetov,

ne pa tudi za predelavo

njihovih izdelkov potrebne industrije.

krize izplačal solidarnostno pomoč; pa
še to so bili tisti, M jim je pogodba za

Samooskrba je temeljna

pomoč potekla, še pove sekretar KŽI. A

Ena

dodatku,

ker odpuščanj dejansko ni bilo, tudi vlog

epidemija, pa je po mnenju našega sogo-

da bodo

za solidarnostno pomoč na ta račun ni
bilo veliko.

vornika krepitev

počakali, kaj bo naredila država. Ko je ta
sprejela

Solidarnost v KZI

kar dejali,

pozitivnih

zadev,

ki

jih

je

zavedanja, da

prinesla

je samo-

oskrba izredno pomembna oziroma strateškega

pomena. To so

počasi

ugotovili
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tudi nekateri

trgovci,

slo-

propagirajo

ki

venske izdelke.

V času pri nekaterih tako osovraženega
je bila

socializma

samooskrba v Sloveniji

vpletenih, hkrati

pa skrbeli za varovanje
delavskih standardov in pravic.« Od ministrstva

za

izobraževanje so zahtevali od-

postopanje v korist vseh

govorno

uslužbencev, njihovega zdravja, osnovnih

kih, seveda v povprečju, saj gredo v neka-

nikov in uporabnic, ki jim zaradi različnih

delavskih pravic

tudi

ter

v korist

uporab-

ni uspelo urediti.

terih dejavnostih odstotki celo čez sto, pri

razlogov

drugih pa gre le za nekaj odstotkov.

Zavračali so

Na ravni EU politično dosti močnejše dr-

stov, se borili za čim višja nadomestila in

pritiskajo na druge, med drugim tudi

žave

Slovenijo, da

na

in

proizvaja manj

s

tem

otrok

varstva

enostranske odredbe dopu-

skušali doseči, da bi čim manj
delavcev še prihajalo

delavk in

delovna mesta.

na

tržišče. Naši politiki

Hkrati so se kot sindikat, aktiven na po-

bi temu ne smeli kimati in bi se morali na

dročju vzgoje in izobraževanja, angažirali

njim omogoči

ravni

EU bolj

večje

zavzemati za interese

slo-

venskega kmetijstva in zlasti živilskopre-

delovalne industrije,

meni Frajnkovič

tudi pri podpori delavcem in delavkam v
drugih panogah.

in
ekonomske in socialne posledice

opozori na potrebo po novih razmislekih v

Širše

svetu po koroni, ko bo treba tudi kmetijsko

Ustavitev vrtcev in šol je imela za delavke

in delavce sicer širše socialne in ekonom-

frastrukturo

žal je to v novi gradbeni zakonodaji ravno

ske posledice. Andraž

valni sistem. Tistim javnim uslužbencem,

obratno. Na poljih bo zraslo še več

veliko zaposlenih, ki že tako ali tako težko

čuvati pred posegi kapitala.

zemljo bolj

A

tovarn,

prihodnost ni videti nič optimistična.

še

pogodbe za javni sektor zelo jasen,« pri-

tudi

v

dijaki

in izobraže-

vzgojo
so

zaprle

se

vse

v državi

in čeprav

-

se je

v

letnikov srednjih

zaključnih

ce, odprtih vprašanj

in težav ni malo.

natančno

so

Sindikatu delavcev

v

tudi

spremljali

v

večjo revščino, saj

se

ravno

pripravili

nanje.

oblikovali

so

kolektivna

so

začetek pogajanj

za

strokovni

področjih vzgoje in izobra-

članice. »Sole in vrtci
začetku razglašene

so

stali-

spremembah

o

ko

hitro reagirati ter zaščititi

svoje
se

morali

so

člane

in

zelo zgodaj,

epidemije,

zaprli,

saj morebitno hitro širjenje okužb ni bilo
nevarno

le za

zaposlene, temveč tudi

za

otroke in njihove starše, skratka za celotne lokalne skupnosti.

so

vzgoji
se

in

Delavke in delavci

izobraževanju

ter

ravnatelji

soočili s popolnoma neznanim pozato smo se morali tudi na na-

ložajem,

šem sindikatu hitro odzvati. Na eni strani
smo

ne

bi bilo manjše

od minimalne plače. »Na drugi strani
se je breme vzgoje

ki meri prestavilo
starše,

pa

in izobraževanja v velina že tako obremenjene

pri tem pa so bili mnogi prisiljeni

Zapletene razmere

Ponovno odprtje šol je po drugi strani pripeljalo do zapletenih razmer, v katerih so
se

pred

dikalni

s

podobno. Med

v praksi

kako

epidemijo smo
pomembno

tako lahko

družbeno in-

znašli

in zaupnice

Tam, kjer smo prisotni, so

še naprej delati v proizvodnji, trgovinah in
spoznali,

zahtevno nalogo
zaupniki

v

tudi

sin-

zavodih.

ti v sodelovanju

sodelavci in nadrejenimi dnevno iskali

opozarjali

izvedljive rešitve
na

ter

odgovorne

številne nejasnosti in pre-

Za kaj ministrstvo za izobraževanje zavrača socialni dialog?
V sindikatu pravijo, da so pristojno ministrico Simono Kustec večkrat pozvali k sku-

sindikata v panogi, za katero je pristojno ministrstvo, je skrajno neprimerno, pravi An-

Mali,

Andraž

omenjenega sindikata,

standardov in normativov,

v

ki

sredi priprav na strokovne posve-

ževanja,

na

do zadnjega ni hotela

priznati nadomestila,

poveduje sindikalist.

skozi mesec.

mogoče prebiti

Medtem vlada vse

prihodki

s čimer pa

v kriznih

39. člen kolektivne

pnemu sestanku, kljub zagotovilom o zavezanosti h kakovostnemu socialnemu dialogu pa do srečanja še ni prišlo. Takšna ignoranca in neupoštevanje reprezentativnega

povedal

o različnih

šča

danes ni

evrov,

je

bili

je

sodelavec
te

pravočasno

se

se jim

so

600

čeprav

izobraže-

vzgojni,

valni in raziskovalni dejavnosti Slovenije
Kot

hotela pri-

prekomernim obremenitvam

šol) vrnil v šolske klopi, del otrok pa v vrt-

ter

vlada spet ni

razmerah,

zadnjih tednih dobršen del učencev (sku-

(Vir)

pa

čarke. Omenjene je koronakriza pahnila v

od vrtcev do fakultet

Razmere

morali delati,

naraščanju prekarnosti in

Med karanteno

z

so kljub vsemu, tudi na področjih, s ka-

terimi se ukvarjamo na našem sindikatu,
znati enakega dodatka za delo

zarezala

paj

javno-izobraže-

J, pa za pomočnice vzgojiteljice, knjižni-

vzgojno-izobraževalne ustanove
-

ki

predstavlja

Proti poglabljanju razlik,

Koronakriza je, kot vsi dobro vemo, močvanje.

gre za tehnič-

-

osebje oziroma za vso plačno skupino

zmanjšali na 500,

no

Mali opozarja na

dohodki

shajajo z nizkimi
no

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

javnih

od 70- do 80-odstotna. Zdaj pa se lahko s
hrano oskrbimo sami le v okoli 40 odstot-

opozarjali na varovanje zdravja vseh

draž Mali in poudarja: »Zaradi kompleksnosti nastalih razmer lahko rešitve najdemo
le skupaj. V mnogih zavodih so predstavniki Sindikata Vir sodelovali pri pripravah na
odprtje, pri pisanju smernic,
mere,

iskanju odgovorov. Proaktivno poskušajo preprečiti raz-

ki bi lahko pripeljale do okužb in do z njimi povezanih problemov. A ignoranca

ministrice je bila v času epidemije skrajno neodgovorna, ministrstvo pa je pokazalo,
da mu ni do sodelovanja z delavkami in delavci, Id ustvarjajo kakovosten vzgojno-izobraževalni sistem. « V sindikatu sicer upajo, da to ni napoved kriznega obdobja in zaostritve razrednega boja. »Če bo vlada sledila interesom kapitala in delavstvo potisnila
na stranski tir, bomo sindikalne aktivnosti seveda zaostrili. Delavke

in delavci

moramo

stopiti skupaj in obraniti javno šolstvo, zdravstvo ter vse druge pomembne javne službe, katerih pomembnost smo ponovno spoznali prav v času epidemije ,« pove Mali. Iz
te krize

nas ne bo povlekla

nova gonja za profitom, je jasen sindikalist,

ampak večji

družbeni standard ter vlaganje v javno infrastrukturo, nikakor pa ne nadaljevanje izobraževanja na daljavo, različne oblike varčevalnih ukrepov in privatizacije. Čas je,
da delavstvo stopi skupaj in da zahteva ukrepe ter politike, ki nas bodo obvarovale ob
naslednji krizi, izpostavi.
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preke, razlaga Andraž Mali
sindikata

ministrstvo

številnim

kljub

in dodaja, da

številom otrok, ki so se vrnili nazaj. Zato

tem,

izobraževanje

bodo nekateri javni

naraščajočih

ni

pozivom

sestanek,

skupni

za

sprejelo

na

čimer je zaposlene in

s

pustilo v težkem, nehvaležnem

ravnatelje
položaju.

»Pojasnila so

nakazovala,

da je

delo, kar pomeni

na

naprej

še

zaostro-

vanje težav z nizkim nadomestilom,«

na-

števa Mali. V obdobju zaprtja vrtcev in šol
se

je tako neenakost povečala,

prav tako

da blažijo

neenakost, saj

ge družine pahnjene na rob
ljavo

pa

sledijo kriterijem

ne

storitve,

javne

temveč

nje samim zavodom, kar pa je nedopustno

dodaja. »Vztrajali bomo pri tem, da je tre-

sindikalist. Zato

prelaganje odgovornosti. V praksi je in bo

ba upoštevati prav vse javne uslužbence

tudi,

kot tudi tiste delavke in delavce,

obraževanje poziva k

do

med

neskladij

strokovnimi

med

skupinami

zaposlenih,

ki sicer

priporočili Nacionalnega inštituta za javno

delajo v

zdravje (NIJZ) na eni strani in vzgojno-iz-

njegov del, npr. čistilke, najete prek zuna-

obraževalnim

njih

Poleg

tudi sama izvedba zahtevala

priprave bo

dodatne

nove,

drugi.

na

procesom

obremenitve. V

Vir vztrajamo tudi, da je
vse poklicne

Sindikatu

zato treba delo za

bili

so

da

številni

delavci med epidemijo že pahnjeni v težak
sicer zaradi višine nadomestil

položaj, in

močno pod minimalno plačo.
stva za izobraževanje
no

upravo

zato

Od ministr-

in ministrstva
da

pričakujemo,

izvajalcev. Ne
razlik,

glabljanja

za jav-

se bosta

manjša od minimalne plače.«

Odprta vprašanja

Pa

vprašanj

prilagoditvi

vzgojnega

du

priporočili

s

opozorili,

NIJZ

premajhnega

mom

»Na sin-

sicer več.

je

že

da se

vrtci

procesa

ob

skla-

v

na daljavo.

Brez informacij je
negotovosti več

je

dice

je

tako

za

delavke

vpogled

terena?

s

gradi

ter

de-

ki niso vključeni v noben sindikat

lavce,

dejavnosti, zato je njegovo sindikalno delovanje specifično. Na predsednika tega sin-

Kakšen

dikata Mirsada Begiča se je v času koro-

vzgojnoključnih

družbe

ki omogoča razvoj

in posameznikov

svoje
in

kot

eden

je

(SSS)

za delavke

delavce

»Javni

sistem

Slovenije

šol prineslo

in

in dijake?

tudi za same učence
je

kakšne posle-

dolgotrajno zaprtje

šolske

sindikat

enakopravne

nakrize

obrnilo veliko posameznic in

meznikov,

ki

so

posa-

njegovi člani, spremlja pa

tudi dogajanje v nekaj v družbah, kjer ima
sindikat organizirane svoje podružnice.

ta

in vključujoče odnose med ljudmi. Javni

Sam se je pri zapletenejših vprašanjih obr-

uslužbenci in

nil

uslužbenke,

ki

delujejo

v

vzgoje in izobraževanja, opravlja-

jo eno najpomembnejših družbenih funk-

sistem

na območjih.

postavljajo

naš

obračajo delavke in delavci tudi mimo svo-

po kakovosti v sam svetovni

vrh.

jega sindikata dejavnosti.

Številne

cij.

na strokovne službe ZSSS

Mreža na terenu se je po njegovih besedah
izkazala za učinkovit servis, na katerega se

raziskave

kaj se je sploh zgodilo, je zelo ublažila ZSSS

število

tako ne morejo

omogočajo tudi enakost in emancipacijo

številnih vprašanj, pravi naš sogovornik. »Na Svobodni sindikat je prihajala

drugi

strani

določeni vrtci soočajo

se

po-

so javni servis,

in vrtci

žensk. Sole

kriterije

sleduje strokovne

in družbene

skrbijo različne

Za delovanje

cilje.

ki za-

sku-

ko

poskušali razumeti,

Prvi

dnevno trudijo, da bi ga še izboljšali. Vrtci niso le temelj družbene vzgoje, temveč

skupino, prav tako pa je problem pomanj-

nekod

kih izobraževanja

To je zasluga vseh, ki delajo v njem in se

s

upoštevati priporočene omejitve otrok na

Na

iz-

proble-

soočajo

otrok. V nekaterih vrtcih

prostorov.

za

temeljiti analizi o

števila razpoložljivih

vzgojiteljic in pomočnic za veliko

kanje

pove

omeniti

velja

ministrstvo

delovanje gradi na skrbi

že mogoče oceniti,

je

okviru

dikatu smo

ozko-

morebitnih negativnih in pozitivnih učin-

Svobodni

podsistemov,

ne bo

stroškov,«

za konec

da Sindikat Vir

prekarnosti

za razvoj družbe

Ključno

položaja in udejanjili višino nadomestila za

delo med epidemijo, ki

zmanjševanju

odločen sindikalist.

-izobraževalni

Odprtih

naraščanja

gledemu

kakovosti

predvsem

po-

in prekomernih delovnih obremenitev,«

skupaj z nami zavzeli za rešitev njihovega

čakanje na

dopustiti

smemo

ovrednoti-

skupine primerno

ti. Nujno se je zavedati,

javnem sektorju, a formalno niso

preživetja.

Težnje po uvajanju dela in učenja na da-

tudi

razlike

zaradi

so

družbenih konfliktov mno-

udejanjenje smernic prepuščeno v odloča-

prihajalo
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na čakanju

uslužbenci

šok,

so ljudje

informacijami in splošnimi usmeritvami

z

glede

množica klicev in vprašanj po elektronski
obrniti glede dodatkov, gle-

pošti, kako se

pine zaposlenih, kot so čistilke, tehnično

de dela v relativno nevarnih okoliščinah

osebje, vzgojitelji, učitelji, knjižničarji ter

tudi kaj

Težka, a pomembna naloga

drugi strokovni sodelavci. Vsak prispeva

stopke odpuščanja,« pravi Begič in dodaja,

Kako je med samo epidemijo sploh potekalo delo Sindikata Vir? »V tem času

svoj

z majhnim

pomemben

brez

delež,

šol in vrtcev

delovanja

katerega

si

ni mogoče pred-

pusta

in presežkov

Večina

odločitve vladajočih, razmere v zavodih,

Odprtje vzgojno-izobraževalnih ustanov

je, se je

kjer so zaupnice in zaupniki naše oči in

smo

ušesa, odgovarjali smo na številna vpra-

dodaja, saj

natančno

spremljali

vse

ključne

šanja in reševali konkretne probleme na
terenu. Hkrati smo vladajočim namenili

številne pozive, javna protestna pisma

in različne dopise. Pomembna je bila
tako strokovno-vsebinska kot tudi organizacijska podpora, da tovariškega sti-

ka in pomoči v trenutkih negotovosti niti
ne omenjam. Sindikat, predvsem njegove

zaupnice in zaupniki, je imel

v tem

zapletenem obdobju težko, a pomembno nalogo,

«

pove Andraž Mali.

trajno

za

lahko
cah,

gre? »Učenje

dodatek

ne more

Šola ima

na

dolgoročne

šol,

vrtcev

družin
daljavo

in

ter

otrok.

k

izobraževanju v učilni-

biti njegov nadomestek.

tudi pomembno socializacijsko
osamosvajamo, gradi-

se

tovarištvo ter pridobivamo številne

neformalne
v osami ne

izkušnje. Tudi
more

biti

Bistvena vloga šol

in

učni

enako

vrtcev

so

ur.

nepravilnosti,

s katerimi se

sreču-

zgodila že marca, aprila, na kar pa

ljudje reagirali šele kasneje. V šoku ob

prekinitvi vseh običajnih rutin se je po nje-

govem dopuščalo marsikaj, ko pa so ljudje
premagali prvi strah in se bolje informirali,
je to prišlo na piano.

je sicer

pa

funkcijo. V njej
mo

pustilo

delovanje

za

življenje zaposlenih,

Za kaj

še

je neizpodbitno, da bi dolgo-

zaprtje lahko

posledice

vsi,

pričakovali

nestrpno

zato

in

delodajalec začne po-

da je bilo tudi nekaj pritiskov za izrabo do-

stavljati,« razlaga Andraž Mali.

smo

narediti, ko

proces

kakovosten.

»Nepotrebno odpuščanje

času

dogajalo

v

«

tiskarni

se je

pravi predsednik SSS in dodaja,
poslovni

razlogi

»

slučajno

spravili dva člana sindikata,

v tem

Radovljica,

«
ki

ob

da so
delo

sta daja-

la predloge in se zavzemala za druge. V
zraku so tožbe.

pa je še v
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Pri odpuščanjih je bil glavni

sindikat bolj skrbi vsebina,

nasvet po-

vezan s samo abecedo delovanja sindi-

kata,

delovnih mest

ne podpisujejo ničesar

naj ljudje

ki prinaša

re-

organizacijo, ta pa združevanje in krčenje

prevzema, da ne bi podpisovali
sporazumov, s katerimi bi bili ob službi

tudi

in nižanja plačil, pa
Govor je o

odpuščanja.

nevarnost

razen

večo-

pravilnosti in večji vitkosti. »To je zadeva,

še ob pravice. Ko so se ljudje začeli upirati, je bilo opažati, da so tudi delodajal-

ki

korono,

presega

je pa ta,

prišla prav,« pravi naš

kot marsikje,

sogovornik. V času

ci manj uporabljali te prakse. »Opaziti

epidemije je bila večina v tej družbi na ča-

je bilo tudi, da so delodajalci, kljub temu

kanju, delavci so opravljali

da bi se lahko k državi zatekli po pomoč
za čakanje na delo, raje odpuščali. Za-

pri tem rotirali, pojavljali pa so se očitki, da
so nekatere razporejali

kaj? Mogoče zato, ker so to že prej načr-

drugače kot druge.

Počasi letalski promet

tovali ali pa ker se niso želeli izpostaviti
nadzoru države ,« razmišlja predsednik

dela in

nujna

oživlja,

tovornega

prometa naj bi »padla« tretjina, potniški se

šele zelo počasi vzpostavlja.

SSS.

A

že v

začet-

ku junija je prišla iz letališča vest o nameravanem odpuščanju (več v okvirju).

V
so

povezanih v SSS,

od sindikatov,

enem

preusmerili

ljudi zlahka

delo v za-

na

šanj

višino

povezanih z

delo

na

Družba Fraport Slovenija, ki

tem vpra-

sebne prostore, nekaj je bilo ob

ljubljansko

nadomestila za

upravlja

napovedala

števila zaposlenih. Odpu120 delavcev, kar je blizu

zmanjšanje

domu. To področje je po besedah

je

stili naj bi

ure-

četrtine, a številka še ni dokončna, ne-

V času koronakrize

zahteva najavo inšpektoratu za

vljale nekatere nepravilnosti, delodajalci so

delo in opredelitev v pogodbi o zaposlitvi.

kaj ljudi pa naj bi odšlo po t. i. mehkih
poteh.

elemente dela

Brez dela naj bi ostali delavke in delav-

so dejavnost, da bi lahko

našega

sogovornika

jeno«, saj

»Potrebno

»dokaj

je pogledati vse

rigidno

domu in poiskati rešitve za vsakega od

na

Ena posebnih dejavnosti, ki seje malo pred
krizo

je Sindikat

vzpostavila znotraj SSS,

osebnih

asistentov.

Njihovi

problemi

so

tj. v glavnem invalidov oz. hendikepiranih,
posebni. Pri tem

okoliščinah

nih

še

bolj

profesionalni

besedah našega sogovornika je nanje drža-

upravo niso

sestanku z

strinjali s

ki jih

bo po krizi še potrebovala.

da pri njih ni bilo t. i. žarišč izbruha

mere,

do-

gasilstva Slovenije) in svet delavcev se

sto pred kapital postavi delavce,

skrbni in so omejili možnosti okužbe do te

izplačali nižji

datek na delovno dobo, in še kaj seje našlo.

pretežno zunaj delovnopravne zaščite. Po

potrebna in da lahko družba v prvo vr-

in

izplačati, menjali

dnega sindikata še Sindikat poklicnega

poslovanja družbe v prejšnjih letih niso

spremenje-

delavcem kaj

»pozabili«

cev, ki

takšnim ravnanjem. Prepričani so, da
odpuščanja kljub krizi zaradi dobrega

psiho-socialno oskrbo svojih uporabnikov,

so se tudi pri njih poja-

in potnikov. Sindikati (iz ZSSS ima člane
na ljubljanskem letališču poleg Svobo-

na

zato, ker se ukvarjajo s celovito telesno in

delu so bili v

povezani z neposredno oskrbo letal

ci,

njih,« pravi Begič.
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letališče,

Težave v času krize je imelo veliko prekarso tudi sicer stalno na prepihu in so

va v času krize
so

sprva čisto pozabila, potem
dali espejem. »Treba je

vendarle nekaj

vedeti,

da številni ljudje niti tega

nimajo,«

opozori predsednik SSS

statusa

in

upa,

da bo Zveza na tem področju kmalu izdelala svojo strategijo.
»Korona je lepo pokazala, da so možni šteštevilne možne linije ravna-

virusa. Begič izpostavlja tudi siceršnje pomanjkanje ureditve tega področja, zlasti

»Da nam bo prihodnjič spodletelo bolje«

nja. Bolj krute, bolj

standardov in normativov, ki v zaostrenih

Agencijski delavci tudi po izteku

bolj hladne, bolj skrbne,« razmišlja Mirsad

razmerah

lahko

pomenijo

večje

tudi

ganje. »Sindikat osebne asistence

tudi

v teh

ti

z

nekaj

kar

dodatkom,

težave s kriznim

je uspelo

tve-

je imel
mu

pozivov.

Videti

ročnik

javnih

zelo potrebno,« je kritičen predsednik

SSS. Po njegovem je področje

ki brez pomoči skorajda
»kšeft«,

ne morejo, postalo

izvajalce pa je ureditev postavila

v medprostor med javni in

Boj

tistih,

nege

zasebni sektor.

sindikata je usmerjen v to, da

se

po-

dročje uredi, postane jasno, koliko in kaj je
treba

delati in kolikšno mora biti za to delo

plačilo.
Večjo

akcijo

rodrom

so

v SSS

Ljubljana, kjer

imeli v
se

družbi Ae-

je v

tem

času

začel postopek spremembe sistemizacije.
Postopkovno

ni bil

izpeljan

nekorektno,

vidi

potrebo

po

Njegov

humane, bolj človečne,

čas po koroni vidi kot priložnost

za razmisleke in drugačno ravnanje. Posta-

vedno,

viti je treba zahteve, da računov ne bodo

so

časih, prvi na udaru. Na-

kriznih

Begič, ki

in

ustanovitvi

posebnega sindikata zanje, saj

tudi v teh

pisanja,

epidemi-

prihajajo na Svobodni sindikat.

izbori-

kaj bi s tem področjem, ki je sicer družbeno

je

predsednik

mesecih vendarle

da država sama ne ve čisto točno,

je tudi,

vilni ukrepi

plačevali še

naši vnuki, predvsem pa »da

obvesti,

nam bo lahko prihodnjič spodletelo bolje«.

odvisno od pogodbe, da njihovega delavca

»Ne bi bil tako pesimističen, kot so neka-

ne

lahko

kadarkoli

agencijo

potrebuje več. Na agenciji je takrat, da

teri, da je to totalen udarec za sindikalizem

temu delavcu najde drugega »uporabnika«

in delavstvo.

ali ga da na čakanje na delo. Vendar se to

vilnih ljudi bistveno in pomembno

ne zgodi pogosto,

živetje

delavce agencija »dokaj

zlahka« odpusti. Šokantno
sogovornika to, da
agencije

delajo

v

je po mnenju

nekateri delavci preko
posameznem

podjetju

tudi po desetletje. To ni več občasno in začasno

Izkazalo

se je, da je delo šte-

družbe. Izkazalo se

je tudi,

za pre-

da

se

ljudje tega sami zavedajo. Optimist pa spet
ne bi bil, da se bo zdaj vse

bomo zaradi tega bolj

spremenilo in da

sočutni

in razume-

vajoči, ker si vsi želimo 'vrniti se na stare

tirnice'. Te pa so v marsičem problematič-

delo.

Tudi uradni čistilni servisi so po mnenju
predsednika SSS dejansko že agencije za
posredovanje

delavcev.

agencijah so

delavke in

terenu, s centralo

ne

in jih je treba

razformirati, premisliti

zastaviti drugače. Pri tem

pa

in

je treba biti

pri

agilen, aktiven, usmerjen in vključujoč, kar

delavci veliko na

upam, da nam bo uspelo bolje,« poudarja
predsednik SSS.
M. M. in G. I.

Podobno

kot

pa nimajo veliko stikov.
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Odločitve vlade s področja Ministrstva za okolje in
prostor na 21. redni seji Vlade Republike Slovenije
18. 6. 2020

Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada je na 21. redni seji obravnavala šest točk s področja Ministrstva za okolje in
prostor. Vlada je med drugim določila seznam pomembnih investicij. V tem trenutku je
na seznamu 187 pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji, ki so
ocenjeni na 7, 7 milijarde evrov.

V tem trenutku na seznamu 187 pomembnih investicij za zagon
gospodarstva po epidemiji
Vlada je na podlagi Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon
gospodarstva po epidemiji COVID–19 določila seznam pomembnih investicij (interventni zakon), ki se bodo
lahko še dopolnjevale. Namen Pomembnih investicij je predvsem v koordinirani in s tem pospešeni
obravnavi posameznih postopkov povezanih s temi investicijami, za katere verjamemo, da bodo omilile
gospodarsko škodo, ki jo je pustila epidemija.
Gre za investicije, ki so ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije.

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

Interventni zakon pa daje osnovo, da se bodo investicije hitreje realizirale.
Namen določitve Pomembnih investicij je predvsem v koordinirani in s tem pospešeni obravnavi
posameznih postopkov povezanih s temi investicijami, za katere verjamemo, da bodo omilile gospodarsko
škodo, ki jo je pustila epidemija. Z zagonom investicij se bo povečala gospodarska rast v vseh sektorjih
države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah kot so prodaja, opremljanje prostorov, posredovanje,
trgovina, itd. Interventni zakon ustanavlja koordinacijsko skupino, ki bo skrbela predvsem za časovno
koordinirano izvajanje postopkov potrebnih za izvedbo pomembnih investicij. Koordinacijska skupina bo
odgovorna za pospešeno in koordinirano izvedbo pomembnih investicij, kar bo pomenilo učinkovito
delovanje. Torej gre za ukrep, ki je namenjen učinkovitejšim, hitrejšim postopkom, nikakor pa ne škodovanju
okolja in narave.
Kriteriji za določitev pomembnih investicij
Vsi resorji so bili pozvani k posredovanju morebitnih predlogov za uvrstitev na seznam Pomembnih
investicij. Ministrstvo za okolje in prostor pa je bilo pristojno za uskladitev tega seznama med resorji.
Pomembne investicije so razdeljene po:
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statističnih regijah in
na vsebine iz področij okolja, energetike, prometa in regionalnega razvoja.
S področja okolja je 22 pomembnih investicij,
s področja energetike 19,
s področja prometa 70 in
s področja regionalnega razvoja 76.
Projekti iz področja regionalnega razvoja so predvsem projekti, ki se nanašajo na
- gradnjo stanovanjskih sosesk,
- zdravstvenih domov,
- izobraževalnih ustanov in podobno.
V seznam so vključeni vsi predlogi, ki imajo ocenjeno vrednost nad 5 milijonov evrov ter imajo predviden
začetek izvedbe v letu 2020 oziroma 2021 ter vse predlagane investicije nad vrednostjo 25 milijonov evrov,
ki imajo predviden začetek izvedbe poleti 2021.

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

Seznam Pomembnih investicij

Poročilo o izvajanju negradbenih in gradbenih protipoplavnih za
obdobje 2017-2019
Vlada je sprejela Poročilo o izvajanju negradbenih in gradbenih protipoplavnih ukrepov iz Načrta
zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017-2021 za obdobje 2017-2019. Z Načrtom zmanjševanja poplavne
ogroženosti 2017-2021 je določeno, da Ministrstvo za okolje in prostor (v sodelovanju z ostalimi organi in
institucijami v Sloveniji, ki sodelujejo pri izvajanju načrta) vsaki dve leti Vladi RS poroča o izvajanju
negradbenih in gradbenih protipoplavnih ukrepov. Izvajanje protipoplavnih ukrepov v Sloveniji koordinira
Ministrstvo za okolje in prostor, izvajajo pa jih predvsem Direkcija RS za vode, Agencija RS za okolje in
Uprava RS za zaščito in reševanje.
V Poročilu je opisano izvajanje negradbenih (npr. napovedovanje poplav, omejevanje in preprečevanje
gradenj na poplavnih območjih, ozaveščanje in izobraževanje poplavno ogroženih subjektov, itd.) in
gradbenih (npr. gradnja visokovodnih nasipov in zadrževalnikov) protipoplavnih ukrepov v Republiki
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Sloveniji. Ukrepi so osredotočeni na 17 poplavno najbolj ogroženih porečij v Sloveniji (npr. porečje Vipave,
Savinje, Gradaščice z Ljubljanico, Selške Sore, porečij obmejnih rek) na katerih se nahaja 61 območij
pomembnega vpliva poplav. Prav tako pa so podrobneje opisani tudi razni mednarodni protipoplavni projekti
(npr. FRSICO1, VISFRIM, goMURra, itd.), ki poleg ostalih negradbenih protipoplavnih ukrepov vključujejo
tudi gradbene protipoplavne investicije na mejnih rekah.
V Poročilu Vlada RS tudi ugotavlja, da se je z ustanovitvijo Direkcije RS za vode (kot organa v sestavi
Ministrstva za okolje in prostor) stanje pri izvajanju protipoplavnih ukrepov v Sloveniji izboljšalo. Predvsem
se je izboljšalo stanje pri izvajanju ti. negradbenih protipoplavnih ukrepov, v prihodnje pa se pričakuje, da se
bo stanje še izboljšalo, in sicer predvsem pri izvajanju gradbenih protipoplavnih ukrepov, kajti prav s temi se
najbolj zmanjšuje obstoječa poplavna ogroženost.

Poročilo o izvajanju Nacionalne varčevalne sheme za leto 2019

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

Vlada je sprejela Poročilo o izvajanju Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme (NSVS) za leto 2019
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Sklad je 46 upravičenim varčevalcem v
nacionalni stanovanjski varčevalni shemi v letu 2019 izplačal 3.150,00 evrov.
Zakon za uravnoteženje javnih financ je razveljavil velik del določb Zakona o nacionalni stanovanjski
varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja, med drugim
varčevanje v okviru Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme (NSVS). Vključevanje novih varčevalcev v
shemo ni več mogoče, v veljavi pa so ostale pogodbe o varčevanju v okviru NSVS, ki so bile sklenjene do
uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ, to je do 31. 5. 2012 in se doba varčevanja, določena v
pogodbah, še ni iztekla. Takšnih pogodb je po stanju 31. 12. 2019 še 68, kar je 0,07 % vseh in vse se bodo
iztekle v letošnjem letu.

Podelitev koncesije za izvajanje obveznih državnih gospodarskih
javnih služb na področju urejanja voda na območju Zgornje Save
Vlada je izdala odločbo, s katero se koncesija za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na
področju urejanja voda na območju zgornje Save podeli konzorciju družb NIVO EKO, dejavnost v ekologiji
d.o.o., Žalec (vodilni partner) ter HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje d.o.o., Mengeš in EHO
PROJEKT, erozija, hudourništvo, okolje d.o.o., 1000 Ljubljana.. Za podpis koncesijske pogodbe vlada
pooblašča mag. Andreja Vizjaka, ministra za okolje in prostor. Vlada je v ponovljenem postopku po
izvedenem pregledu in vrednotenju ponudb sprejela enako odločitev, kar je neizbrani ponudnik izpodbijal z
revizijo pred Državno revizijsko komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. 21. 4. 2020 je Državna
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revizijska komisija revizijski zahtevek neizbranega ponudnika zavrnila. V skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje, postane odločitev o oddaji naročila pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati
pravnega varstva. Koncesijska pogodba bo sklenjena za obdobje sedmih let.

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z delovanjem nevladne
organizacije v javnem interesu Umanotera
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z delovanjem
nevladne organizacije v javnem interesu Umanotera. Vlada odgovarja, da je bila Umanoteri, Slovenski
fundacij za trajnostni razvoj, izdana odločba Ministrstva za okolje in prostor, s katero je ta nevladna
organizacija pridobila status nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva okolja. S
poročiloma za leto 2017 in za leto 2018 je ustanova Umanotera izpolnila svoje poročevalske obveznosti v
skladu z Zakonom o nevladnih organizacijah. Naslednje poročevalsko obdobje bo do 31. 3. 2021 za leti
2020 in 2019.
Poročila in vsi ostali podatki so dostopni preko naslednjih povezav: Poročilo za leto
2008: http://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2014/08/Porocilo_08.pdf
Poročilo za leto 2009: http://www.umanotera.org/upload/files/Letno_porocilo_09_Umanotera.pdf;
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Kronološki dosežki: http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/591604/Kronologija-Umanotere/;
Zaposleni: https://www.umanotera.org/kdo-smo/zaposleni-in-sodelavci/;
Poročilo za leto 2017: http://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2018/03/Umanotera-letno-poročilo2017.pdf;
Na spletni strani https://erar.si/ je na voljo aplikacija za prikaz porabe javnega denarja v Republiki Sloveniji,
ki jo je vzpostavila Komisija za preprečevanje korupcije. Aplikacija pod zavihkom zanimivosti omogoča
prikaz seznama vseh nevladnih organizacij, skupni prikaz mesečnih porab in splošne statistike. Prek
omenjene aplikacije je vsem državljanom omogočen dostop do transparentnih informacij o prejemnikih
javnofinančnih sredstev. Za vsako nevladno organizacijo (društvo, zasebni zavod ali ustanovo) je moč
preveriti, koliko javnofinančnih sredstev ter za kakšen namen je posamezna organizacija prejela od leta
2003 do danes.

Brezplačen prenos zemljišč

36

Gov.si
Država: Slovenija

19.06.2020
Petek, 09:32

Kazalo

https://www.gov.si/novice/2020-06-18-odlocitve-vla...

5/5

Vlada je sklenila pogodbo o brezplačnem prenosu dveh zemljišč, obe k. o. 2494 Košana, v last Občini
Pivka. Direkcija Republike Slovenije za vode je predlagala Občini Pivka, da zemljišči s parc. št. 1707/87 in
parc. št. 1707/88, obe k.o. Košana preideta v last občine, in sicer glede na to, da v naravi predstavljata
obstoječo dostopno pot. Zemljišče nima več funkcije vodnega zemljišča in ga tudi v bodoče ne bo imelo, saj
na njem voda ni več trajno prisotna, zato to zemljišče ne izpolnjuje več pogojev za vodno zemljišče. Občina
Pivka, je sporočila, da se strinja s predlogom prenosa omenjenih zemljišč v last občine.

Pomagajte nam izboljšati spletišče Ali vam je ta stran koristila? DA NE

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

Odgovorna institucija: Ministrstvo za okolje in prostor
Zadnja sprememba: 19. 6. 2020
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Gospodarstvo

Sporočilo za javnost: 6. seja
Strateškega sveta GZS za investicije in
gradbeništvo, 17. junij 2020
18. junij 2020
GZS podpira opredelitev ključnih infrastrukturnih projektov
Vlada RS danes potrjuje seznam infrastrukturnih projektov za naslednje obdobje. GZS je v zadnjih letih
vseskozi opozarjala na zastoje pri izvajanju velikih investicijskih projektov nacionalnega pomena ter
zastarelost infrastrukture na številnih področjih. Zato podpira prizadevanja vlade za povečanje investicij
v tej smeri. To bo prispevalo k oživljanju gospodarstva in ohranitvi številnih delovnih mest.
O čim hitrejšem zagonu investicij v državi in učinkoviti dopolnitvi gradbene zakonodaje je včeraj

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

razpravljal tudi Strateški svet GZS za investicije in gradbeništvo (SSIG), ki sta se ga udeležila minister
za infrastrukturo Jernej Vrtovec in državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor RS Robert Rožac.
Člani sveta, vodilni predstavniki naročnikov, projektantov, inženiringov, gradbenih izvajalcev, inštitutov
in univerz, so se strinjali, da je zaznati pozitiven premik pri sprejeti zakonodaji iz paketa #PKP3.
Predvsem so pohvalili ukrepe, usmerjene v zmanjšanje administrativnih ovir pri izvajanju investicij v
državi. Takšne ovire so namreč v zadnjih letih zavrle nujno potrebno in učinkovito izvajanje investicij,
posledično pa smo s tem pridelali velik zaostanek. Infrastruktura na praktično vseh področjih, razen na
avtocestah, je zastarela in potrebna obnove. Člani SSIG so izpostavili opazno spremembo pri delovanju
obeh ministrstev MzI in MOP, ki sodelujeta in medsebojno rešujeta problematiko, kar prej ni bil slučaj.
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Minister Vrtovec je na seji izpostavil namero po vlaganju veliko energije in naporov v energetske (npr.
izgradnji HE Mokrice in podpisu nove koncesijske pogodbe za srednjo Savo) in transportne projekte (2.
tir, 3. os, obvoznice in modernizacije cest in železnic). Ne razume, kako je lahko na njegovem
ministrstvu za 700 mio EUR projektov, ki že leta zaradi nepridobljenih dovoljenj in soglasij stojijo.
Strinja se, da ima Slovenija izjemne potrebe na obnovah obstoječe in izgradnji nove infrastrukture (npr.
NEK2, novi UKC, železniške proge: dvotirna proga na Gorenjskem, regionalne proge, NUK,
odlagališče odpadkov ARAO…), za kar pa bo v proračunu vedno premalo sredstev. Zato je na pobudo
GZS tudi predlagal oblikovanje infrastrukturnega sklada, kjer bi za ustrezen donos lahko pritegnili tako
domače kot tuje vlagatelje in varčevalce. Prav tako ga veseli, da so z mrtve točke spravili projekt
Emonika, železniško vozlišče Ljubljana, ki je ocenjeno na 350 mio EUR. Gradbeni projekti imajo po
podatkih Evropskih inštitucij velike multiplikativne učinke (okoli 2,4), zato se bo še naprej zavzemal, da
se pri vseh javnih naročilih skladno z dopolnjeno zakonodajo dosledno upoštevajo Smernice EU glede
izločanja ponudnikov na javnih razpisih, ki prihajajo iz držav, ki niso podpisnice GPA. MzI je tudi

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

pozval MOP, da se kadrovsko organizira tako, da bodo vsa dovoljenja izdana v zakonskih rokih.
G. Rožac je izpostavil, da so pričeli z dopolnjevanjem gradbene zakonodaje, ki je ena od najvišjih
prioritet ministrstva. Prve dopolnitve načrtujejo še v letošnjem letu. Enako je s kadrovsko sestavo, ki jo
optimirajo in popolnjujejo tako, da bo v stanju zadostiti prihodnjim izzivom.
Člani strateškega sveta so pozdravili kadrovsko optimizacijo in nujnost dopolnitve gradbene
zakonodaje, saj so bile zadnje spremembe naravnane le na male, individualne objekte. Zaradi
velikih neusklajenosti trenutne zakonodaje pa so se strinjali, da bo potrebno več krogov
popravkov.
19. 6. 2020
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Delavski boj med epidemijo 5: Izpostavljeni delavci so bili
pogosto po krivici spregledani

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

19. 6. 2020

Nadaljujemo serijo prispevkov o vprašanjih, s katerimi so se v času epidemije ukvarjali sindikati
dejavnosti pri zaščiti ekonomsko-socialnih pravic delavk in delavcev, in o njihovem pogledu na
obdobje, ki se preveša v gospodarsko in socialno krizo. Tokrat smo k pogovoru povabili sindikalne
sogovornike iz živilskopredelovalne industrije, vzgoje in izobraževanja ter svobodnega sindikata.

Večje povpraševanje po hrani
Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije (KŽI) je že takoj v začetku epidemije opozarjal na
potrebo po zaščiti delavcev pri pridelavi in predelavi hrane. Ti so delali ves čas, saj spada ta dejavnost med
strateško najpomembnejše. Sekretar KŽI Boris Frajnkovič pravi, da so njihova opozorila šla tako vladi kot
delodajalcem: »Vlado smo pozvali, naj delodajalcem naloži obvezo, da za delavce poskrbijo z zaščitnimi
ukrepi, pa tudi delodajalce smo že takoj po začetku pozvali, naj delavce, ki v tem času delajo in so zato bolj
izpostavljeni morebitni okužbi, s primernim dodatkom tudi nagradijo. Predlagali smo jim, naj vsaj začasno
dvignejo plače za 30 odstotkov.«
Velika večina delavk in delavcev v tej dejavnosti je namreč delala, le nekaj t. i. režijskih oziroma
administrativnih delavcev je bilo na čakanju ali pa so delali od doma. »Proizvodnja hrane je bila v teh
razmerah še bolj aktualna in strateško pomembna,« spomni naš sogovornik.
»Velika večina družb v naši dejavnosti je sledila navodilom vlade in inštituta za javno zdravje. Vsak po
svoje so se v začetku znašli pri nabavi zaščitnih sredstev, tudi po različnih kanalih in z doma šivanimi
maskami,« izvemo. Osebna varovalna oprema je v dejavnosti kmetijstva in živilstva tudi sicer pogosto
predpisana (pokrivala, rokavice, zaščitne halje, obuvala …), le mask običajno delavci ne nosijo. »Problem
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ni bil niti razkuževanje, niti merjenje temperature. Največji problem, na katerega so nas opozarjali člani in
zaupniki, je bila zagotovitev potrebne socialne distance. To pa je bilo v proizvodnji za tekočim trakom težko
zagotoviti, zlasti tam, kjer se je v določenem trenutku celo povečalo povpraševanje po prehrambnih
izdelkih. So pa poskušali, kolikor je bilo mogoče, zagotoviti tudi to,« pravi sekretar KŽI.

Prezrti delavci
Medtem ko smo zlasti v začetku epidemije po medijih velikokrat poslušali, kako
so še posebej delavke in delavci v zdravstvu, socialnem skrbstvu in trgovini zelo
izpostavljeni »v prvih linijah fronte«, so delavke in delavci kmetijstva in živilske
industrije, ki so nam zagotavljali hrano, ostali nekako prezrti. Frajnkovič zameri
novinarjem njihovo poročanje s terena: »Ali ne vedo, kaj se je dogajalo, ali pa
se jim je zdelo to, da naši delavci delajo, kar nekako samoumevno in kar
nekako premalo tvegano.«
Od 16 tisoč zaposlenih v kmetijstvu in živilski industriji v Sloveniji jih je po
mnenju našega sogovornika vseskozi delalo blizu 90 odstotkov.

Veliko vprašanj

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

Prva dva tedna, ko so se začele prve težave pa tudi razprave o prvem zakonskem koronapaketu, je
prihajalo na KŽI od jutra do večera zelo veliko vprašanj, pobud, informacij. Naš sogovornik pravi, da je bil
zelo veliko v stiku tako s člani kot z zaupniki. »Očitno ljudje niso imeli pravih informacij, tudi delodajalci niso
v začetku vedeli, kam se obrniti, da bi jih dobili, in so dostikrat spraševali svoje sindikaliste, ti pa so se
potem obračali na nas,« izvemo od sekretarja KŽI.
Največ vprašanj se je nanašalo na krizni dodatek, ko se je začelo o njem govoriti. Tudi delodajalci so imeli
po besedah našega sogovornika različne interpretacije. Najprej ni bilo jasno, ali velja tudi za marec. Ko se
je to razjasnilo, se ni vedelo, ali bodo tam, kjer se bo izplačala poslovna uspešnost, delodajalci
subvencionirane prispevke za tiste, ki so delali, morali državi vračati. Marsikje se je namreč promet
povečal, v firmah so delavke in delavci delali in proizvajali več kot pred krizo in so upravičeno računali na
to, da bodo na koncu tudi deležni izplačila poslovne uspešnosti. »To smo potem razčistili in razlage so bile
takšne, da je to vezano samo na izplačilo poslovne uspešnosti direktorjem in vodilnim delavcem z
nakupom delnic in izplačilom dobička,« pojasni Frajnkovič.
Ogromno vprašanj je bilo v KŽI povezanih tudi s čakanjem na delo, z varstvom otrok, organiziranim javnim
prevozom ipd. Absurdno je bilo po mnenju našega sogovornika zlasti to, da so se lahko štirje različni
delavci skupaj peljali na delo, po drugi strani pa se sicer v državi nismo smeli družiti z nikomer razen s člani
skupnega gospodinjstva. Sreča je, da zaradi takih nelogičnosti ni bila razširjenost bolezni covid-19 še
večja, pravi sekretar KŽI.
Nekaj primerov je bilo tudi povezanih z izrabo dopusta v času epidemije. Ni pa bilo po besedah našega
sogovornika siljenje na dopust splošna delodajalska praksa tam, kjer je organiziran sindikat KŽI. »Potem
ko smo jim razložili, da ima delodajalec možnost odrediti izrabo lanskega dopusta in morebitnih ur v
dobrem, nikakor pa ne novega dopusta za leto 2020, so se tega v glavnem brez težav tudi držali,« pravi
Frajnkovič.
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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!

Zahteva za 30-odstotno zvišanje plač sprva dobro sprejeta, potem so jo
povozili ukrepi države
Vprašanja, povezana z dodatkom za delo v nevarnih razmerah, je KŽI pri delavkah in delavcih spodbudil
tudi sam z zahtevo delodajalcem, naj v tem času dvignejo plače za 30 odstotkov, meni Frajnkovič.
Mimogrede pristavi: »Uradnega odgovora delodajalcev na našo pobudo nismo dobili.«
Pobudo so na delodajalce namreč naslovili preko svojih sindikalnih zaupnikov, dali so jo v vednost tudi
združenju delodajalcev in gospodarski zbornici. »Odgovori so bili zelo različni. V začetku, ko še ni bilo
jasno, kakšne ukrepe bo sprejela država, je bilo kar nekaj firm, kjer so rekli, da bodo videli, da bodo nekaj
uredili na tem področju in da se zavedajo problema. Ko pa se je začelo govoriti o kriznem dodatku, so takoj
postali previdnejši, češ da bodo počakali, kaj bo naredila država. Ko je ta sprejela ukrep, pa so povečini kar
dejali, da ga bodo upoštevali, dodatek izplačali in bo to dovolj,« pojasni potek dogodkov sekretar KŽI.
Doda, da so tudi zaupnikom razložili, da delodajalci dobijo denar za dodatek iz tega, ker jim ni treba plačati
prispevkov. Tako ima delodajalec pri tisoč evrih bruto plače delavca še 50 evrov manjši strošek zanj. V
nekaj družbah pa so vendarle poleg kriznega dodatka delavcem še dodatno zvišali plače.

Za višji regres za letni dopust
V tem času so se na ravni dejavnosti pogajali tudi za višino regresa za letni dopust. Že februarja je KŽI k
pogajanjem pozval sekcijo za agroživilstvo gospodarske zbornice, potem je kriza zadevo malo ustavila.
Zdaj KŽI predlaga namesto lanskih 950 evrov regresa 1200 evrov. »Veliko firm je regres že izplačalo
oziroma so pogajalci že dogovorjeni za zneske, saj je KŽI poleg tega šel tudi v akcijo preko sindikalnih
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zaupnikov. V povprečju so tako v teh družbah že izplačali povprečno 1220 evrov regresa, od 1816 evrov,
kar je najvišji neobdavčen regres, pa do 950 evrov po kolektivni pogodbi dejavnosti,« na vzorcu 20 družb
ugotavlja naš sogovornik.
»Tako visoko izplačilo regresa je po delodajalski interpretaciji, zlasti v predelovalni industriji (mesarstvo,
pekarstvo, mlekarstvo, predelava sadja ipd.), posledica tega, da so firme v času epidemije imele najmanj
tako kot običajno ali pa še večjo prodajo,« pove Frajnkovič. V pekarski industriji so denimo začetno
nekajodstotno znižanje prodaje kruha nadoknadili s prodajo drugih izdelkov, tudi polizdelkov, kot so na
primer zamrznjeni rogljiči in žemlje, pove kot zanimivost.
»Biti moram korekten do delodajalcev in povedati, da so tam, kjer so ljudje ves čas delali, šli nasproti
sindikatu in se dogovorili za višje regrese,« pravi Frajnkovič. Računa, da bo dogovor za višji regres
uspešen tudi na ravni dejavnosti.

Solidarnost v KŽI
KŽI se je bal tudi odpuščanj, zato je sprejel sklep, da bo vsem svojim članom, ki
bodo ostali brez dela, v času krize izplačal solidarnostno pomoč; pa še to so bili
tisti, ki jim je pogodba za pomoč potekla, še pove sekretar KŽI. A ker odpuščanj
dejansko ni bilo, tudi vlog za solidarnostno pomoč na ta račun ni bilo veliko.

Neprimerna ureditev sezonskega dela

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

Velikih odpuščanj torej v tej dejavnosti ni bilo. »V resnici je tako, da je ljudi premalo,« spomni Frajnkovič.
Posebno poglavje pa so po njegovem sezonska dela. Na tem področju je KŽI že v začetku epidemije preko
Zveze svobodnih sindikatov reagiral na neprimernost podaljšanja možnosti tovrstnih del do konca leta 2020
že v prvem interventnem zakonu. »Celo leto sezonskega dela definitivno ni,« poudari naš sogovornik.
Sezonsko delo je v glavnem v sadjarstvu, vinogradništvu, pridelavi hmelja, predelavi vrtnin. V predelovalni
industriji, kjer ima v glavnem člane KŽI, ga praktično ni, izvemo. Sezonski delavci so v glavnem tujci, veliko
jih prihaja izza meja EU, v zadnjem času so med njimi tudi Romuni in Bolgari. Zaradi zaprtja državnih meja
med epidemijo je tako marsikateri kmet imel težavo najti te delavce. Mnogi imajo že dolga leta stalne
sezonske delavce, ki so za delo usposobljeni, in zanje tudi urejene namestitve in prehrano, kar pa jim
seveda zaračunajo. Tako pogosto tak delavec ne dobi za svoje delo zakonsko določene minimalne plače.
S tem nastane problem nelojalne konkurence drugim delavcem, opozarja naš sogovornik. Pri tem spomni,
da je bil KŽI že ob spreminjanju zakona o kmetijstvu proti takšnemu načinu opravljanja sezonskih del in
uvajanju izjeme pri občasnih in začasnih delih v kmetijstvu, ki je izjema od zakona o delovnih razmerjih.
Tudi v pripombah na drugi zakonski koronapaket je KŽI zapisal, da je takšna ureditev potuha delu
slovenskega kmetijstva, ki je s tem favoriziran, ob tem pa se pozablja na 16 tisoč zaposlenih v
živilskopredelovalni industriji. Predlagali so tudi, da bi se za takšna dela izkoristilo tiste, ki so v času krize
izgubili delo, a pod pogojem, da so zanj primerno plačani, vsaj v skladu z določbami kolektivne pogodbe
dejavnosti in zakonom o minimalni plači.
»Sicer gre pri sezonskem delu pogosto za izkoriščanje delavcev,« dodaja Frajnkovič in opozarja, da
ministrstvo za kmetijstvo tako pri strategiji razvoja panoge upošteva le želje kmetov, ne pa tudi za
predelavo njihovih izdelkov potrebne industrije.
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Samooskrba je temeljna

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

Ena pozitivnih zadev, ki jih je prinesla epidemija, pa je po mnenju našega sogovornika krepitev zavedanja,
da je samooskrba izredno pomembna oziroma strateškega pomena. To so počasi ugotovili tudi nekateri
trgovci, ki propagirajo slovenske izdelke.
V času pri nekaterih tako osovraženega socializma je bila samooskrba v Sloveniji od 70- do 80-odstotna.
Zdaj pa se lahko s hrano oskrbimo sami le v okoli 40 odstotkih, seveda v povprečju, saj gredo v nekaterih
dejavnostih odstotki celo čez sto, pri drugih pa gre le za nekaj odstotkov.
Na ravni EU politično dosti močnejše države pritiskajo na druge, med drugim tudi na Slovenijo, da proizvaja
manj in s tem njim omogoči večje tržišče. Naši politiki bi temu ne smeli kimati in bi se morali na ravni EU
bolj zavzemati za interese slovenskega kmetijstva in zlasti živilskopredelovalne industrije, meni Frajnkovič
in opozori na potrebo po novih razmislekih v svetu po koroni, ko bo treba tudi kmetijsko zemljo bolj čuvati
pred posegi kapitala. A žal je to v novi gradbeni zakonodaji ravno obratno. Na poljih bo zraslo še več
tovarn, prihodnost ni videti nič optimistična.

Proti poglabljanju razlik, naraščanju prekarnosti in
prekomernim obremenitvam
Koronakriza je, kot vsi dobro vemo, močno zarezala tudi v vzgojo in izobraževanje. Med karanteno
so se zaprle vse vzgojno-izobraževalne ustanove v državi – od vrtcev do fakultet – in čeprav se je v
zadnjih tednih dobršen del učencev (skupaj z dijaki zaključnih letnikov srednjih šol) vrnil v šolske
klopi, del otrok pa v vrtce, odprtih vprašanj in težav ni malo.
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Razmere so natančno spremljali tudi v Sindikatu delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni
dejavnosti Slovenije (Vir) ter se pravočasno pripravili nanje. Kot je povedal Andraž Mali, strokovni
sodelavec omenjenega sindikata, so bili ravno sredi priprav na strokovne posvete o različnih področjih
vzgoje in izobraževanja, oblikovali so kolektivna stališča za začetek pogajanj o spremembah standardov in
normativov, ko so morali hitro reagirati ter zaščititi svoje člane in članice. »Šole in vrtci so se zelo zgodaj,
na začetku razglašene epidemije, zaprli, saj morebitno hitro širjenje okužb ni bilo nevarno le za zaposlene,
temveč tudi za otroke in njihove starše, skratka za celotne lokalne skupnosti. Delavke in delavci v vzgoji in
izobraževanju ter ravnatelji so se soočili s popolnoma neznanim položajem, zato smo se morali tudi na
našem sindikatu hitro odzvati. Na eni strani smo opozarjali na varovanje zdravja vseh vpletenih, hkrati pa
skrbeli za varovanje delavskih standardov in pravic.« Od ministrstva za izobraževanje so zahtevali
odgovorno postopanje v korist vseh javnih uslužbencev, njihovega zdravja, osnovnih delavskih pravic ter
tudi v korist uporabnikov in uporabnic, ki jim zaradi različnih razlogov varstva otrok ni uspelo urediti.
Zavračali so enostranske odredbe dopustov, se borili za čim višja nadomestila in skušali doseči, da bi čim
manj delavk in delavcev še prihajalo na delovna mesta. Hkrati so se kot sindikat, aktiven na področju
vzgoje in izobraževanja, angažirali tudi pri podpori delavcem in delavkam v drugih panogah.

Širše ekonomske in socialne posledice

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

Ustavitev vrtcev in šol je imela za delavke in delavce sicer širše socialne in ekonomske posledice. Andraž
Mali opozarja na veliko zaposlenih, ki že tako ali tako težko shajajo z nizkimi dohodki – gre za tehnično
osebje oziroma za vso plačno skupino J, pa za pomočnice vzgojiteljice, knjižničarke. Omenjene je
koronakriza pahnila v še večjo revščino, saj so se jim prihodki zmanjšali na 500, 600 evrov, s čimer pa se
danes ni mogoče prebiti skozi mesec. Medtem vlada vse do zadnjega ni hotela priznati nadomestila, ki ne
bi bilo manjše od minimalne plače. »Na drugi strani pa se je breme vzgoje in izobraževanja v veliki meri
prestavilo na že tako obremenjene starše, pri tem pa so bili mnogi prisiljeni še naprej delati v proizvodnji,
trgovinah in podobno. Med epidemijo smo tako lahko spoznali, kako pomembno družbeno infrastrukturo
predstavlja javno-izobraževalni sistem. Tistim javnim uslužbencem, ki so kljub vsemu, tudi na področjih, s
katerimi se ukvarjamo na našem sindikatu, morali delati, pa vlada spet ni hotela priznati enakega dodatka
za delo v kriznih razmerah, čeprav je 39. člen kolektivne pogodbe za javni sektor zelo jasen,« pripoveduje
sindikalist.

Težka, a pomembna naloga
Kako je med samo epidemijo sploh potekalo delo Sindikata Vir? »V tem času
smo natančno spremljali vse ključne odločitve vladajočih, razmere v zavodih,
kjer so zaupnice in zaupniki naše oči in ušesa, odgovarjali smo na številna
vprašanja in reševali konkretne probleme na terenu. Hkrati smo vladajočim
namenili številne pozive, javna protestna pisma in različne dopise. Pomembna
je bila tako strokovno-vsebinska kot tudi organizacijska podpora, da tovariškega
stika in pomoči v trenutkih negotovosti niti ne omenjam. Sindikat, predvsem
njegove zaupnice in zaupniki, je imel v tem zapletenem obdobju težko, a
pomembno nalogo,« pove Andraž Mali.

Zapletene razmere
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Ponovno odprtje šol je po drugi strani pripeljalo do zapletenih razmer, v katerih so se pred zahtevno nalogo
znašli tudi sindikalni zaupniki in zaupnice v zavodih. Tam, kjer smo prisotni, so ti v sodelovanju s sodelavci
in nadrejenimi dnevno iskali v praksi izvedljive rešitve ter odgovorne opozarjali na številne nejasnosti in
prepreke, razlaga Andraž Mali in dodaja, da sindikata ministrstvo za izobraževanje kljub številnim pozivom
ni sprejelo na skupni sestanek, s čimer je zaposlene in ravnatelje pustilo v težkem, nehvaležnem položaju.
»Pojasnila so nakazovala, da je udejanjenje smernic prepuščeno v odločanje samim zavodom, kar pa je
nedopustno prelaganje odgovornosti. V praksi je in bo prihajalo do neskladij med strokovnimi priporočili
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) na eni strani in vzgojno-izobraževalnim procesom na drugi.
Poleg priprave bo tudi sama izvedba zahtevala nove, dodatne obremenitve. V Sindikatu Vir vztrajamo tudi,
da je zato treba delo za vse poklicne skupine primerno ovrednotiti. Nujno se je zavedati, da so bili številni
delavci med epidemijo že pahnjeni v težak položaj, in sicer zaradi višine nadomestil močno pod minimalno
plačo. Od ministrstva za izobraževanje in ministrstva za javno upravo zato pričakujemo, da se bosta skupaj
z nami zavzeli za rešitev njihovega položaja in udejanjili višino nadomestila za čakanje na delo med
epidemijo, ki ne bo manjša od minimalne plače.«

Odprta vprašanja

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

Odprtih vprašanj je sicer več. »Na sindikatu smo že opozorili, da se vrtci ob prilagoditvi vzgojnega procesa
v skladu s priporočili NIJZ soočajo s problemom premajhnega števila razpoložljivih vzgojiteljic in pomočnic
za veliko število otrok. V nekaterih vrtcih tako ne morejo upoštevati priporočene omejitve otrok na skupino,
prav tako pa je problem pomanjkanje prostorov. Na drugi strani se ponekod določeni vrtci soočajo z
majhnim številom otrok, ki so se vrnili nazaj. Zato bodo nekateri javni uslužbenci še naprej na čakanju na
delo, kar pomeni zaostrovanje težav z nizkim nadomestilom,« našteva Mali. V obdobju zaprtja vrtcev in šol
se je tako neenakost povečala, prav tako tudi razlike med skupinami zaposlenih, dodaja. »Vztrajali bomo
pri tem, da je treba upoštevati prav vse javne uslužbence kot tudi tiste delavke in delavce, ki sicer delajo v
javnem sektorju, a formalno niso njegov del, npr. čistilke, najete prek zunanjih izvajalcev. Ne smemo
dopustiti poglabljanja razlik, naraščanja prekarnosti in prekomernih delovnih obremenitev,« je odločen
sindikalist.
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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!

Ključno za razvoj družbe
Pa je že mogoče oceniti, kakšne posledice je dolgotrajno zaprtje šol prineslo tako za šolske delavke in
delavce kot tudi za same učence in dijake? Kakšen je vpogled s terena? »Javni vzgojno-izobraževalni
sistem je eden ključnih podsistemov, ki omogoča razvoj družbe in posameznikov ter gradi enakopravne in
vključujoče odnose med ljudmi. Javni uslužbenci in uslužbenke, ki delujejo v okviru vzgoje in
izobraževanja, opravljajo eno najpomembnejših družbenih funkcij. Številne raziskave postavljajo naš
sistem po kakovosti v sam svetovni vrh. To je zasluga vseh, ki delajo v njem in se dnevno trudijo, da bi ga
še izboljšali. Vrtci niso le temelj družbene vzgoje, temveč omogočajo tudi enakost in emancipacijo žensk.
Šole in vrtci so javni servis, ki zasleduje strokovne kriterije in družbene cilje. Za delovanje skrbijo različne
skupine zaposlenih, kot so čistilke, tehnično osebje, vzgojitelji, učitelji, knjižničarji ter drugi strokovni
sodelavci. Vsak prispeva svoj pomemben delež, brez katerega si delovanja šol in vrtcev ni mogoče
predstavljati,« razlaga Andraž Mali.
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Zakaj ministrstvo za izobraževanje zavrača socialni dialog?
V sindikatu pravijo, da so pristojno ministrico Simono Kustec večkrat pozvali k
skupnemu sestanku, kljub zagotovilom o zavezanosti h kakovostnemu
socialnemu dialogu pa do srečanja še ni prišlo. Takšna ignoranca in
neupoštevanje reprezentativnega sindikata v panogi, za katero je pristojno
ministrstvo, je skrajno neprimerno, pravi Andraž Mali in poudarja: »Zaradi
kompleksnosti nastalih razmer lahko rešitve najdemo le skupaj. V mnogih
zavodih so predstavniki Sindikata Vir sodelovali pri pripravah na odprtje, pri
pisanju smernic, iskanju odgovorov. Proaktivno poskušajo preprečiti razmere, ki
bi lahko pripeljale do okužb in do z njimi povezanih problemov. A ignoranca
ministrice je bila v času epidemije skrajno neodgovorna, ministrstvo pa je
pokazalo, da mu ni do sodelovanja z delavkami in delavci, ki ustvarjajo
kakovosten vzgojno-izobraževalni sistem.« V sindikatu sicer upajo, da to ni
napoved kriznega obdobja in zaostritve razrednega boja. »Če bo vlada sledila
interesom kapitala in delavstvo potisnila na stranski tir, bomo sindikalne
aktivnosti seveda zaostrili. Delavke in delavci moramo stopiti skupaj in obraniti
javno šolstvo, zdravstvo ter vse druge pomembne javne službe, katerih
pomembnost smo ponovno spoznali prav v času epidemije,« pove Mali. Iz te
krize nas ne bo povlekla nova gonja za profitom, je jasen sindikalist, ampak
večji družbeni standard ter vlaganje v javno infrastrukturo, nikakor pa ne
nadaljevanje izobraževanja na daljavo, različne oblike varčevalnih ukrepov in
privatizacije. Čas je, da delavstvo stopi skupaj in da zahteva ukrepe ter politike,
ki nas bodo obvarovale ob naslednji krizi, izpostavi.
Odprtje vzgojno-izobraževalnih ustanov smo zato nestrpno pričakovali vsi, še dodaja, saj je neizpodbitno,
da bi dolgotrajno zaprtje lahko pustilo dolgoročne posledice za delovanje šol, vrtcev ter za življenje
zaposlenih, družin in otrok. Za kaj gre? »Učenje na daljavo je sicer lahko dodatek k izobraževanju v
učilnicah, ne more pa biti njegov nadomestek. Šola ima tudi pomembno socializacijsko funkcijo. V njej se
osamosvajamo, gradimo tovarištvo ter pridobivamo številne neformalne izkušnje. Tudi učni proces v osami
ne more biti enako kakovosten. Bistvena vloga šol in vrtcev pa je še v tem, da blažijo neenakost, saj so
zaradi naraščajočih družbenih konfliktov mnoge družine pahnjene na rob preživetja. Težnje po uvajanju
dela in učenja na daljavo pa ne sledijo kriterijem kakovosti javne storitve, temveč predvsem ozkogledemu
zmanjševanju stroškov,« pove sindikalist. Zato za konec velja omeniti tudi, da Sindikat Vir ministrstvo za
izobraževanje poziva k temeljiti analizi o morebitnih negativnih in pozitivnih učinkih izobraževanja na
daljavo.

Brez informacij je negotovosti več
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Svobodni sindikat Slovenije (SSS) svoje delovanje gradi na skrbi za delavke in delavce, ki niso
vključeni v noben sindikat dejavnosti, zato je njegovo sindikalno delovanje specifično. Na
predsednika tega sindikata Mirsada Begića se je v času koronakrize obrnilo veliko posameznic in
posameznikov, ki so njegovi člani, spremlja pa tudi dogajanje v nekaj v družbah, kjer ima ta sindikat
organizirane svoje podružnice. Sam se je pri zapletenejših vprašanjih obrnil na strokovne službe
ZSSS na območjih. Mreža na terenu se je po njegovih besedah izkazala za učinkovit servis, na
katerega se obračajo delavke in delavci tudi mimo svojega sindikata dejavnosti.
Prvi šok, ko so ljudje poskušali razumeti, kaj se je sploh zgodilo, je zelo ublažila ZSSS z informacijami in
splošnimi usmeritvami glede številnih vprašanj, pravi naš sogovornik. »Na Svobodni sindikat je prihajala
množica klicev in vprašanj po elektronski pošti, kako se obrniti glede dodatkov, glede dela v relativno
nevarnih okoliščinah in tudi kaj narediti, ko delodajalec začne postopke odpuščanja,« pravi Begić in dodaja,
da je bilo tudi nekaj pritiskov za izrabo dopusta in presežkov ur. Večina nepravilnosti, s katerimi se srečuje,
se je zgodila že marca, aprila, na kar pa so ljudje reagirali šele kasneje. V šoku ob prekinitvi vseh običajnih
rutin se je po njegovem dopuščalo marsikaj, ko pa so ljudje premagali prvi strah in se bolje informirali, je to
prišlo na plano.

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

V enem od sindikatov, povezanih v SSS, so ljudi zlahka preusmerili na delo v zasebne prostore, nekaj je
bilo ob tem vprašanj povezanih z višino nadomestila za delo na domu. To področje je po besedah našega
sogovornika »dokaj rigidno urejeno«, saj zahteva najavo inšpektoratu za delo in opredelitev v pogodbi o
zaposlitvi. »Treba je pogledati vse elemente dela na domu in poiskati rešitve za vsakega od njih,« pravi
Begić.
Ena posebnih dejavnosti, ki se je malo pred krizo vzpostavila znotraj SSS, je Sindikat osebne asistence.
Njihovi problemi so zato, ker se ukvarjajo s celovito telesno in psiho-socialno oskrbo svojih uporabnikov, tj.
v glavnem invalidov oz. hendikepiranih, posebni. Pri tem delu so bili v spremenjenih okoliščinah še bolj
profesionalni in skrbni in so omejili možnosti okužbe do te mere, da pri njih ni bilo t. i. žarišč izbruha virusa.
Begić izpostavlja tudi siceršnje pomanjkanje ureditve tega področja, zlasti standardov in normativov, ki v
zaostrenih razmerah lahko pomenijo tudi večje tveganje. »Sindikat osebne asistence je imel tudi težave s
kriznim dodatkom, kar mu je uspelo v teh mesecih vendarle izboriti z nekaj pisanja, javnih pozivov. Videti je
tudi, da država sama ne ve čisto točno, kaj bi s tem področjem, ki je sicer družbeno zelo potrebno,« je
kritičen predsednik SSS. Po njegovem je področje nege tistih, ki brez pomoči skorajda ne morejo, postalo
»kšeft«, izvajalce pa je ureditev postavila v medprostor med javni in zasebni sektor. Boj sindikata je
usmerjen v to, da se področje uredi, postane jasno, koliko in kaj je treba delati in kolikšno mora biti za to
delo plačilo.
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Večjo akcijo so v SSS imeli v družbi Aerodrom Ljubljana, kjer se je v tem času začel postopek spremembe
sistemizacije. Postopkovno ni bil izpeljan nekorektno, sindikat bolj skrbi vsebina, ki prinaša reorganizacijo,
ta pa združevanje in krčenje delovnih mest in nižanja plačil, pa tudi nevarnost odpuščanja. Govor je o
večopravilnosti in večji vitkosti. »To je zadeva, ki presega korono, je pa ta, kot marsikje, prišla prav,« pravi
naš sogovornik. V času epidemije je bila večina v tej družbi na čakanju, delavci so opravljali nujna dela in
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pri tem rotirali, pojavljali pa so se očitki, da so nekatere razporejali drugače kot druge. Počasi letalski
promet oživlja, tovornega prometa naj bi »padla« tretjina, potniški se šele zelo počasi vzpostavlja. A že v
začetku junija je prišla iz letališča vest o nameravanem odpuščanju.

Družba Fraport Slovenija, ki upravlja ljubljansko letališče, je
napovedala zmanjšanje števila zaposlenih. Odpustili naj bi 120 delavcev, kar
je blizu četrtine, a številka še ni dokončna, nekaj ljudi pa naj bi odšlo po t. i.
mehkih poteh.
Brez dela naj bi ostali delavke in delavci, povezani z neposredno oskrbo letal in
potnikov. Sindikati (iz ZSSS ima člane na ljubljanskem letališču poleg
Svobodnega sindikata še Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije) in svet
delavcev se na sestanku z upravo niso strinjali s takšnim ravnanjem. Prepričani
so, da odpuščanja kljub krizi zaradi dobrega poslovanja družbe v prejšnjih letih
niso potrebna in da lahko družba v prvo vrsto pred kapital postavi delavce, ki jih
bo po krizi še potrebovala.

»Da nam bo prihodnjič spodletelo bolje«

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

Agencijski delavci tudi po izteku epidemije prihajajo na Svobodni sindikat. Njegov predsednik vidi potrebo
po ustanovitvi posebnega sindikata zanje, saj so vedno, tudi v teh kriznih časih, prvi na udaru. Naročnik
lahko kadarkoli agencijo obvesti, odvisno od pogodbe, da njihovega delavca ne potrebuje več. Na agenciji
je takrat, da temu delavcu najde drugega »uporabnika« ali ga da na čakanje na delo. Vendar se to ne zgodi
pogosto, delavce agencija »dokaj zlahka« odpusti. Šokantno je po mnenju sogovornika to, da nekateri
delavci preko agencije delajo v posameznem podjetju tudi po desetletje. To ni več občasno in začasno
delo.
Tudi uradni čistilni servisi so po mnenju predsednika SSS dejansko že agencije za posredovanje delavcev.
Podobno kot pri agencijah so delavke in delavci veliko na terenu, s centralo pa nimajo veliko stikov. V času
koronakrize so se tudi pri njih pojavljale nekatere nepravilnosti, delodajalci so »pozabili« delavcem kaj
izplačati, menjali so dejavnost, da bi lahko izplačali nižji dodatek na delovno dobo, in še kaj se je našlo.
Težave v času krize je imelo veliko prekarcev, ki so tudi sicer stalno na prepihu in so pretežno zunaj
delovnopravne zaščite. Po besedah našega sogovornika je nanje država v času krize sprva čisto pozabila,
potem so vendarle nekaj dali espejem. »Treba je vedeti, da številni ljudje niti tega statusa nimajo,« opozori
predsednik SSS in upa, da bo Zveza na tem področju kmalu izdelala svojo strategijo.
»Korona je lepo pokazala, da so možni številni ukrepi in številne možne linije ravnanja. Bolj krute, bolj
humane, bolj človečne, bolj hladne, bolj skrbne,« razmišlja Mirsad Begić, ki čas po koroni vidi kot priložnost
za razmisleke in drugačno ravnanje. Postaviti je treba zahteve, da računov ne bodo plačevali še naši vnuki,
predvsem pa »da nam bo lahko prihodnjič spodletelo bolje«.
»Ne bi bil tako pesimističen, kot so nekateri, da je to totalen udarec za sindikalizem in delavstvo. Izkazalo
se je, da je delo številnih ljudi bistveno in pomembno za preživetje družbe. Izkazalo se je tudi, da se ljudje
tega sami zavedajo. Optimist pa spet ne bi bil, da se bo zdaj vse spremenilo in da bomo zaradi tega bolj
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sočutni in razumevajoči, ker si vsi želimo ’vrniti se na stare tirnice’. Te pa so v marsičem problematične in
jih je treba razformirati, premisliti in zastaviti drugače. Pri tem pa je treba biti agilen, aktiven, usmerjen in
vključujoč, kar upam, da nam bo uspelo bolje,« poudarja predsednik SSS.
Mojca Matoz in Gregor Inkret

Delavska enotnost
To besedilo je izšlo v najnovejši, drugi junijski številki Delavske enotnosti,
glasila ZSSS. In edinega rednega periodičnega delavskega časopisa, ki
nepretrgoma izhaja že 78 let, od novembra 1942. Ter nujnega vira informacij za
vse delavke in delavce, sindikalistke in sindikaliste, delovne ljudi, ki jih zanimajo
pomembne, relevantne, kompleksne teme, s pomočjo katerih lahko bolje
razumemo svet, v katerem živimo.
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Na Delavsko enotnost se lahko naročite tukaj. Berite, da boste vedeli!
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Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-151/15 z dne 4. 6. 2020

Nazaj na vse novice
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Ustavno sodišče je ugotovilo, da je del Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (v nadaljevanju
Odlok) v neskladju z Ustavo. Pobudo je vložil lastnik zemljišča, ki mu je bila z izpodbijanim odlokom spremenjena
obstoječa namenska raba iz zemljišča namenjenega za stanovanjsko gradnjo v park.
Ustavno sodišče je Odlok presojalo z vidika načela zakonitosti (tretji odstavek 153. člena Ustave), ki zahteva, da so
občinski splošni akti skladni z zakonom. Pri tem je Ustavno sodišče upoštevalo, da je ustavna omejitev, ki zavezuje
pripravljavca prostorskega akta pri opredelitvi vsebine prostorskih aktov, je tudi pravica do zasebne lastnine iz 33. člena
Ustave.
Ustavno sodišče je navedlo, da sprememba namenske rabe iz zazidljivega v nezazidljivo zemljišče intenzivno poseže v
pričakovanja lastnika zemljišča in s tem tudi intenzivno na novo sooblikuje upravičenja, ki izhajajo iz lastninske pravice,
varovane v 33. členu Ustave. Zato je ob upoštevanju sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice sprejelo
stališče, da tovrstna sprememba obstoječe namenske rabe zemljišča pomeni poseg v pravico do zasebne lastnine.
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Kljub temu, da ima lokalna skupnost široko polje proste presoje tako pri izbiri ukrepov, s katerimi bo dosegla namensko
in smotrno izrabo zemljišč ter tudi pri oceni, ali so posledice ukrepa upravičene z vidika ciljev, ki jim lokalna skupnost
sledi s pripravo prostorskega akta, lokalna skupnost ne sme popolnoma spregledati interesov posameznikov pri
varovanju pravice do zasebne lastnine. Pri sprejemanju prostorskih aktov mora lokalna skupnost pretehtati, ali je
izpolnjen pogoj pravičnega ravnovesja med interesi skupnosti in interesi posameznika. Ustavno sodišče je poudarilo, da
zahtevanega ravnovesja ni mogoče presoditi, če niso znane strokovne podlage, pomembne za odločitev o spremembi
namenske rabe zemljišča. Na zakonski ravni sta te zahteve urejala 7. in 10. člen Zakona o prostorskem načrtovanju.
Ker v postopku sprejemanja Odloka ni bilo zagotovljeno skrbno tehtanje javnega in zasebnega interesa in ker Mestna
občina Kranj ni pojasnila, na kakšnih strokovnih podlagah je temeljila sprememba obstoječe namenske rabe, je Ustavno
sodišče ugotovilo, da je Odlok v neskladju s 7. in 10. členom Zakona o prostorskem načrtovanju in posledično s tretjim
odstavkom 153. člena Ustave.
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Občinski svet se je
seznanil s poročilom o
poplavnem stanju na
območju občine Izola

Foto: Riiba

Izola, 19. junij 2020 – Na 10. redni seji Občinskega sveta
občine Izola so svetnice in svetniki med drugim potrdili
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zaključni račun Občine Izola za leto 2019 in se seznanili
s poplavnim poročilom na območju občine.

Uvodoma se je občinski svet svetniki seznanili z
izdelanim hidrološko – hidravličnim elaboratom, ki je
strokovna podlaga za izdelavo Občinskega prostorskega
načrta (OPN) ter poročilom o poplavah v lanskem letu in
protipoplavnih ukrepih. Hidrološko – hidravlični model
urbanega območja občine Izola – izolskega amfiteatra je bil
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izdelan z namenom preverbe obstoječega in predvidenega
poplavnega stanja območja, izdelave kart ter razredov
poplavne nevarnosti. Poleg tega elaborat opredeljuje učinke
izvedenih ter predvidenih omilitvenih ukrepov za
zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju občine.
Namestnik poveljnika izolske civilne zaščite Denis Udovič je
podal poročilo o poplavah v novembru lani in
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protipoplavnih ukrepih, ki so sledili. Predstavil se je tudi
poveljnik civilne zaščite Zdenko Deželak.

Občinski svet je obravnaval tudi letna poročila vseh treh
izolskih osnovnih šol, podružnične glasbene šole, vrtca
Mavrica in Obalnih lekarn Koper za leto 2019, njihove letne
načrte za šolsko leto 2019/ 2020 ter finančne načrte za
letošnje leto. Potrdili so tudi predlog prerazporeditve
preteklih presežkov osnovne šole Dante Alighieri, ki jih bo
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namenila za nujna investicijsko vzdrževalna dela in nakup
opreme v letošnjem letu.

Občinski svet je v nadaljevanju sprejel Sklep
o upravljavskem načrtu za naselbino Kaštelir pri
Kortah za obdobje petih let. Načrt vsebuje izhodišča in
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strategije za dolgoročno upravljanje in vzdrževanja najdišča.
Na podlagi analize obstoječega stanja so predvidene
strateške možnosti razvoja kulturnega spomenika.
Preoblikovane so v temeljni koncept varstva in razvoja, kar
predstavlja osnovo za nadaljnje določanje posameznih
ukrepov. Slednji so v okviru načrta upravljanja vsebinsko,
časovno in stroškovno opredeljeni.

Svetnice in svetniki so podali pozitivno mnenje
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na poslovno poročilo Javnega podjetja Komunala Izola.
Kot izhaja iz obrazložitve je podjetje v letu 2019 zastavljene
cilje večinoma doseglo, pozitiven je tudi poslovni rezultat v
višini 168.000 evrov.
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V drugi obravnavi je bil sprejet Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o tržnem redu. Na sejah odborov je bil
podan predlog, da se ustrezno preoblikuje besedilo 2. člena
predloga odloka, ki opredeljuje lokacijo tržnice in se tako
dopusti možnost izvajanja lokalne kmečke tržnice tudi na
lokaciji sedanje tržnice. Upravljavec tržnice in lokalne
kmečke tržnice je Komunala Izola.

Sprejeli so tudi spremenjen in dopolnjen pravilnik o
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dodeljevanju neprofitnih stanovanj in bivalnih enot, s
katerim se čas veljavnosti vrstnega reda prosilcev
spremeni iz 12 na 24 mesecev od objave prednostne
liste. Dvanajst mesečno obdobje je predstavljalo oviro pri
delu v praksi, saj je Občina oz. upravljavec stanovanj
razpolagal s prostim stanovanjem, ki bi bilo primerno za
oddajo, vendar ga ni mogel oddati, ker ni bilo veljavne
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prednostne liste. Objava novega javnega razpisa za oddajo
stanovanj pa zaradi premajhnega števila razpoložljivih
stanovanj in dolgotrajnosti razpisnih postopkov ni bila
smiselna. Na podlagi potrjene spremembe se bo prednostna
lista, oblikovana na podlagi javnega razpisa, uporabljala za
obdobje 24 mesecev in tako se bo za to obdobje mogoče
izogniti situacijam, ko bi bila stanovanja pripravljena za
oddajo dalj časa prazna.
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V prvi obravnavi je občinski svet sprejel Pravilnik o
oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov
Občine Izola v najem, ki je usklajen z veljavno zakonodajo
in hkrati upošteva specifike naše občine. Med drugim
pravilnik določa postopek in pogoje za oddajo poslovnih
prostorov v najem ter merila za določanje najemnine za
prostore v lasti Občine Izola, postopke in pogoje za oddajo
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poslovnih prostorov v občasno in brezplačno uporabo ter
metode oddaje poslovnih prostorov. Ureja tudi trajanje,
nastanek in prenehanje najemnega razmerja. Prav tako
določa, da se lahko pod ocenjeno vrednostjo najemnine
odda v najem poslovni prostor, ki je namenjen poslovni
dejavnosti, zlasti deficitarni dejavnosti domače in
umetnostne obrti in kulturni dejavnosti. Na podlagi izkušenj
ob zadnji epidemiji je v pravilnik vključena tudi možnost
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izjemnega znižanja najemnin v primeru izrednih razmer.

Potrjen je bil tudi zaključni račun proračuna Občine Izola
za leto 2019, iz katerega je razvidna 90 % realizacija
prihodkov (22,8 milijona evrov) v primerjavi z načrtovanimi
in 84 % realizacija odhodkov (20,9 milijona evrov) v
primerjavi z načrtovanimi. V lanskem letu se je Občina
zadolžila za 1,3 milijona evrov, vrnjenih pa je bilo 1,05
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milijona evrov. Konec lanskega leta je imela še 10,5 milijona
dolgoročnih finančnih obveznosti. Največje investicije v
preteklem letu so bile nakup zemljišča za izgradnjo
kulturnega centra v višini 673.000 evrov, komunalno
opremljanje Šareda v višini 800.000 evrov, zapiranje
odlagališča nenevarnih odpadkov v višini 600.000 evrov in
prenova podružnične šole v Kortah v višini 273.000 evrov.

V nadaljevanju je občinski svet sprejel sklep o ukinitvi
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javnega dobra na delu nepremičnine v Livadah, med
Industrijsko cesto, hudournikom Morer in pešpotjo na
zahodu. Občina Izola namerava omenjeno gradbeno parcelo
prodati na eni izmed prihodnjih javnih dražb, o čemer so
svetnice in svetniki odločali v okviru naslednje točke in
župana pooblastili za sklenitev pravnega posla. Potrdili so
prodajo še ene manjše nepremičnine, ki je v naravi zelenica
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na Postojnski ulici 5 in dela nepremičnine ob stavbi na
Kažipotni ulici 9.

Sledilo je poročilo Nadzornega odbora Občine Izola za
leto 2019 ter obravnava poročil o opravljenih nadzorih
za preteklo leto do vključno junija letos. Nadzorni odbor
v poročanem obdobju ni ugotovili hujših kršitev predpisov
ali nepravilnosti pri poslovanju Občine, ki so opredeljene v
poslovniku Nadzornega odbora in o katerih bi moral v roku
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petnajst dni obvestiti pristojno ministrstvo in računsko
sodišče Slovenije.

Potrjeni so bili tudi predlogi Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Tako je bil Alojz Zorko
imenovan za novega predstavnika ustanovitelja v svet
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Glasbene šole Koper, Vida Orbanič pa za novo predstavnico
ustanovitelja v svet Zdravstvenega doma Izola. Potrjen je bil
tudi predlog, da se Silvu Lazarju podeli občinsko priznanje
in nagrada za letošnje leto, in sicer za dolgoletno uspešno,
požrtvovalno in izjemno delo na športnih in kulturnih
dogodkih, ki vplivajo na prepoznavnost in ugled Izole ter
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dragocen prispevek na področju prostovoljstva.

PR:
Občina Izola
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Delodajalci do konca leta napovedujejo 0,2odstotni upad zaposlenosti
19.06.2020 12:19

Ljubljana, 19. junija (STA) - Delodajalci v Sloveniji za drugo polovico leta
napovedujejo 0,2 odstotka manj zaposlenih. Največji upad pričakujejo v
prometu in skladiščenju, gostinstvu ter v predelovalnih dejavnostih. Največjo
rast zaposlovanja pa napovedujejo v gradbeništvu, drugih dejavnostih ter v
zdravstvu in socialnem varstvu, je pokazala raziskava zavoda za zaposlovanje.
Delodajalci so v času anketiranja, v začetku junija, zaposlovali 649.959 delavcev, za
prihodnjih šest mesecev pa napovedujejo, da bo njihovo število padlo za 0,24
odstotka, na 648.371.
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Največji upad pričakujejo delodajalci v prometu in skladiščenju (-3,0 odstotka), sledijo
gostinstvo (-2,4 odstotka), predelovalne dejavnosti (-1,8 odstotka) in druge
raznovrstne poslovne dejavnosti (-1,1 odstotka). Na drugi strani so najbolj
optimistične napovedi v gradbeništvu (+3,1 odstotka), drugih dejavnostih (+2,7
odstotka) ter zdravstvu in socialnem varstvu (+1,5 odstotka).
Delodajalci so za prihodnjih šest mesecev napovedali, da bodo iskali 22.200
delavcev. Večinoma jih bodo iskali zaradi nadomeščanj (upokojitve, porodniški
dopusti in dopusti za nego in varstvo), v manjšem obsegu pa tudi za nova delovna
mesta. Delodajalci bodo najpogosteje iskali vojake, prodajalce, varilce, zidarje,
delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, voznike težkih tovornjakov in
vlačilcev, elektroinštalaterje, tesarje, skladiščnike, uradnike za nabavo in prodajo ter
orodjarje.
Ti poklici se že dalj časa pojavljajo v skupini deficitarnih poklicev, in sicer v nekoliko
različnem zaporedju. Na seznamu 20 najbolj iskanih poklicev tokrat npr. ni kuharjev
(na 22. mestu, napovedanih 222 zaposlitev), na drugi strani pa je na seznamu več
poklicnih skupin iz glavne skupine poklicev strokovnjakov (vzgojitelji in pomočniki
vzgojiteljev predšolskih otrok, učitelji razrednega pouka, strokovnjaki za zdravstveno
nego, poklici za zdravstveno in socialno oskrbo, predmetni učitelji v osnovni šoli in
razvijalci programske opreme).
Ob ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa je prišlo do obrata na trgu
dela. "Če so se še v začetku leta številni delodajalci soočali s pomanjkanjem
ustreznega kadra, se je po razglasitvi epidemije in upočasnitvi ali zaustavitvi večine

66

Findinfo.si
Država: Slovenija

19.06.2020
Petek, 12:28

Kazalo

https://www.findinfo.si/medijsko-sredisce/dnevne-n...

2/2

gospodarskih dejavnosti z namenom zajezitve širjenja virusa sars-cov-2 na Zavodu
RS za zaposlovanje močno povečalo število prijavljenih brezposelnih, zmanjšalo
povpraševanje po delavcih in zaposlovanje brezposelnih," pravijo na zavodu. Od
začetka junija so kazalci glede novoprijavljenih v evidenco brezposelnih in razpisanih
prostih delovnih mest sicer nekoliko spodbudnejši.
Glede zmanjšanja števila zaposlenih zaradi spremenjenih razmer jih je največ (41,2
odstotka) odgovorilo, da to ni bilo potrebno, ker aktualne gospodarske razmere niso
bistveno negativno vplivale na njihovo poslovanje. Le malce manj (39,5 odstotka) jih
je izpostavilo, da to ni bilo potrebno zaradi ukrepov države.
Da so morali odpuščati, je odgovorila skoraj petina (19,2 odstotka) delodajalcev.
Največ med temi je velikih podjetij z 250 in več zaposlenimi, in sicer 29,9 odstotka.
Aktualne gospodarske razmere so najmanj vplivale na srednje velika podjetja, skoraj
polovica jih je odgovorila, da razmere niso bistveno vplivale na njihovo poslovanje.
Malim podjetjem, z od 10 do 49 zaposlenimi, pa so najbolj pomagali interventni ukrepi
države - 41,6 odstotka jih je odgovorilo, da števila zaposlenih niso zmanjšali zaradi
sprejetih ukrepov.
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Po ocenah delodajalcev so sprejeti interventni ukrepi najbolj blažili situacijo glede
delovnih mest v sektorju gostinstva, ki mu sledi sektor kulturnih, razvedrilnih in
rekreacijskih dejavnosti.
Število zaposlenih so v času epidemije najbolj zmanjšali delodajalci iz predelovalnih
dejavnosti, gostinstva, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti ter trgovine,
vzdrževanja in popravil motornih vozil. Anketirani delodajalci so v času od marca do
izvedbe ankete zaradi novonastalih razmer na trgu dela zmanjšali število zaposlenih
za skupno 11.568.
Zavod raziskavo Napovednik zaposlovanja izvaja dvakrat letno med delodajalci z vsaj
10 zaposlenimi. V tokratni anketi je sodelovalo 2181 delodajalcev, pri katerih je bilo
zaposlenih skupno 241.000 oseb.
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20. junij - 100 dni vlade pod vodstvom Janeza
Janše
19. 6. 2020

Vlada Republike Slovenije
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»Kljub povečanemu številu okužb s koronavirusom v zadnjih dneh, še ne
moremo govoriti o drugem valu epidemije, se pa nanj pripravljamo«, je včeraj
minister Gantar poudaril zavezo Slovenije, da bo vztrajala na poti
obvladovanja epidemije. K hitri zajezitvi epidemije je pripomoglo tudi odločno
ukrepanje aktualne vladne ekipe, ki je že prve dni mandata sprejela nekatere
odločilne in učinkovite ukrepe: 13. marca 2020, ko je bila potrjena aktualna
vlada, smo v Sloveniji zabeležili 48 novih okužb s koronavirusom, sto dni
kasneje se – kljub zadnjemu povečanju okužb - razmere v Sloveniji umirjajo,
predvsem po zaslugi večmesečnega garanja zdravstvenega osebja, policistov,
pripadnikov civilne zaščite in vseh, ki so dosledno upoštevali zaščitne ukrepe.
Nihče si ne želi ponovitve tistih dni, zato tudi nedavni poziv predsednika vlade
Janeza Janše k doslednemu upoštevanju veljavnih ukrepov.
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100 dni vlade pod vodstvom Janeza Janše | Avtor Anže Malovrh, STA
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Prvi, drugi, tretji sveženj protikoronskih ukrepov
Ob jasnem konsenzu javnosti, da so strogi ukrepi zaustavitve javnega življenja nujni za zajezitev
epidemije, se je vse bolj glasno zastavljalo tudi vprašanje, kakšne bodo posledice za državo,
njene državljane in gospodarstvo. Temu ustrezno je zato tudi delo vlade potekalo dvotirno: če je
bil eden prvih ukrepov za zajezitev širjenja epidemije začasno prepovedana ponudba ter prodaja
blaga in storitev neposredno potrošnikom, je vlada vzporedno pripravila tudi že prve interventne
ukrepe za blažitev posledic tega ukrepa. Javnozdravstveni vidik in sprejemanje ukrepov na tem
področju je usmerjala strokovna skupina pri Ministrstvu za zdravje pod vodstvom dr. Bojane
Beovič, smernice za pomoč gospodarstvu pa so bile oblikovane v okviru skupine ekonomistov, ki
jih je vodil ekonomist dr. Matej Lahovnik.
Svežnji interventnih ukrepov so si sledili z nekaj tedenskimi presledki, skupni cilj vseh pa je bil
blažitev socialnih stisk prebivalstva ter pomoč gospodarstvu, da preživi šok ob zaprtju javnega
življenja in zaustavitvi dejavnosti. S prvima dvema svežnjema je vlada ohranila 260 tisoč delovnih
mest, neposredno finančno pomoč pa je med epidemijo dobilo kar 1,3 milijona prebivalcev.
Socialne stiske posameznikov so se blažile z začasno uvedbo temeljnega mesečnega dohodka,
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enkratnega solidarnostnega dodatka, samodejnim podaljšanjem nekaterih pravic iz javnih
sredstev, oprostitvijo plačevanja javnih storitev (npr. vrtca in šolske prehrane), ki se niso izvajale,
podjetjem pa je vlada najprej priskočila na pomoč s subvencioniranjem stroškov dela, odlogom
posojil, vzpostavitvijo poroštvene sheme, s tretjim paketom pa je pozornost usmerila v turizem in
dolgoročno najbolj prizadete panoge ter zagon novega investicijskega cikla.

Ključna naloga vlade: spodbuda investicijam
Na točki, ko je epidemija pod nadzorom, vlada usmerja pogled v prihodnost. Dejanski učinek že
sprejetih ukrepov se bo šele pokazal, a trenutne gospodarske napovedi domačih in mednarodnih
ustanov so razmeroma pozitivne, saj nakazujejo, da si bo slovensko gospodarstvo po hudem
šoku in upadu rasti, že v naslednjem letu opomoglo in doseglo ponovno občutno rast. Potrjuje jih
tudi dejstvo, da je pred dnevi bonitetna hiša S&P potrdila oceno Slovenije AA- in stabilne obete.
Verjamemo, da so investicije za zagon gospodarstva po epidemiji ključnega pomena, zato je
vlada že potrdila 187 pomembnih projektov, ki bodo usklajevani na ravni vlade ter s pospešeno
obravnavo in poenostavitvijo posameznih postopkov, nujnih za njihovo izvedbo. Pri tem bo prišla
do izraza tudi vloga nedavno ustanovljenega sveta za debirokratizacijo.
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Podobno kot pri uvedbi turističnih bonov je bila vlada tudi ob določitvi seznama investicij pozorna
na njihove multiplikativne učinke. Z zagonom investicij želi spodbuditi gospodarsko rast v vseh
sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah, kot so prodaja, opremljanje prostorov,
posredovanje, trgovina.

Uresničevanje zavez in prednostnih ciljev iz koalicijske pogodbe
Vlada ima v tem trenutku pred seboj dva ključna izziva: ohranjanje epidemije pod nadzorom,
vključno z nadaljevanjem spodbud raziskavam za razvoj cepiva proti COVID-19, in uresničitev
zavez iz koalicijske pogodbe. Prav tako pa potekajo priprave na predsedovanje Svetu EU, ki ga
Slovenija prevzema v drugi polovici leta 2021, že sedaj pa skupaj v triu z Nemčijo in Portugalsko
določa prednostne naloge. Trio predsedstev bo z ukrepi spodbujalo trajnostno in vključujočo rast,
pri tem pa upoštevalo prehod na zeleno gospodarstvo in digitalno preobrazbo. Ena od nalog bo
tudi izboljšanje evropske odpornosti na krize in izoblikovanje načrtov za ravnanje v izrednih
razmerah, kot so pandemije, globalni kibernetski napadi in migracijski pritisk. Med
zunanjepolitičnimi prednostnimi nalogami je ambiciozna politika do vzhodnega in južnega
sosedstva, s ponovno potrditvijo evropske perspektive Zahodnega Balkana.
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Za vlado izjemno pomembna je priprava rebalansa proračuna, ki ga bo vlada državnemu zboru
predložila do 1. septembra. Pri pripravi izhodišč za pripravo rebalansa bodo upoštevani izdatki,
vezani na protikoronske ukrepe, nova gospodarska napoved Urada RS za makroekonomske
analize in razvoj in tekoča realizacija državnega proračuna. Na podlagi tega bosta lahko
zasnovana izdatkovna politika in prednostne naloge, pripravljen bo tudi razrez sredstev po
posameznih resorjih. Z nedavno spremembo odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja
država se je najvišja dovoljena meja izdatkov državnega proračuna za leto 2020 zvišala z 10,450
milijarde evrov na 12,525 milijarde evrov.
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Demografski izzivi in ureditev področja dolgotrajne oskrbe bodo v prihodnjih mesecih v ospredju.
Prav tako bo treba odpraviti pomanjkljivosti, ki se vlečejo že vrsto let na področju zdravstvene
infrastrukture. Posodobitve bodo nujne tudi z vidika priprav na morebitno ponovitev širjenja
koronavirusa. Prav tako bo zaradi tveganja novega migrantskega vala potrebno učinkovito in
okrepljeno varovanje državne meje, zagnati in dokončati pa je treba tudi mnoge infrastrukturne
projekte. Vlada bo okrepila črpanje evropskih sredstev in intenzivno pristopa k pogajanjem za
večletni finančni okvir.
V preteklih mesecih, ko so bile meje s sosednjimi državami zaprte, smo spoznali, kako
pomembna je samooskrba s hrano, zato bo vlada tudi temu področju namenila posebno
pozornost. S 1. julijem, ko bo javni medkrajevni prevoz brezplačen za upokojence in nekatere
druge skupine prebivalstva, pa bo storjen pomemben korak k oblikovanju prijaznejšega in
cenovno privlačnejšega sistema javnega potniškega prometa. Seznam prednostnih investicij, ki
se bo še dopolnjeval, uresničuje našo zavezo k nadaljevanju izvajanja protipoplavnih ukrepov na
celotnem območju države, z zdravjem prebivalstva pa je povezano tudi nadaljnje izvajanje
sanacije degradiranih območij, s poudarkom na Mežiški dolini in Celjski kotlini. Prizadevanja za
vzpostavitev demografskega sklada, vladnega urada za demografijo in ureditev področja
pokojnin, so aktivnosti, usmerjene v socialno varno prihodnost sedanjih aktivnih generacij. Tudi
ureditev razmer v vojski in policiji bo poleg obvladovanja migracijskih gibanj na evropski ravni
pomembno prispevala k večjemu občutku varnosti med prebivalstvom.

Pregled dosežkov
Vlada Republike Slovenije

100 dni vlade - Pregled dosežkov (pdf, 517 KB)

Pomagajte nam izboljšati spletišče Ali vam je ta stran koristila? DA NE
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Prvih 100 dni vlade zaznamoval boj s COVID-19
in ukrepi, ki so Sloveniji zagotovili stabilnost v
teh negotovih časih
19. junija, 2020

Foto: sds.si

Jutri bo minilo 100 dni od kar je prisegla vlada pod vodstvom Janeza Janše. Tako težko in
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zahtevno nalogo kot jo je imela ta vlada v prvih 100 dneh ni imela doslej še nobena vlada v
Republiki Sloveniji. Zato je že prvih 100 dni pokazalo, da se pod vodstvom Janeza Janša zna in
ve kako spopasti s kriznimi in zahtevnimi razmerami, ki lahko zamajejo “funkcioniranje”
države, če se zadeve ne rešijo urgentno in učinkovito.
Vladna služba za odnose z javnostmi je ob tem pripravila nekaj poudarkov po 100 dneh
delovanja vlade, ki jih objavljamo v nadaljevanju:

»Kljub povečanemu številu okužb s koronavirusom v zadnjih dneh, še ne moremo govoriti o
drugem valu epidemije, se pa nanj pripravljamo«, je včeraj minister Gantar poudaril zavezo
Slovenije, da bo vztrajala na poti obvladovanja epidemije. K hitri zajezitvi epidemije je
pripomoglo tudi odločno ukrepanje aktualne vladne ekipe, ki je že prve dni mandata sprejela
nekatere odločilne in učinkovite ukrepe: 13. marca 2020, ko je bila potrjena aktualna vlada,
smo v Sloveniji zabeležili 48 novih okužb s koronavirusom, sto dni kasneje se – kljub
zadnjemu povečanju okužb – razmere v Sloveniji umirjajo, predvsem po zaslugi večmesečnega
garanja zdravstvenega osebja, policistov, pripadnikov civilne zaščite in vseh, ki so dosledno
upoštevali zaščitne ukrepe. Nihče si ne želi ponovitve tistih dni, zato tudi nedavni poziv
predsednika vlade Janeza Janše k doslednemu upoštevanju veljavnih ukrepov.
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Prvi, drugi, tretji sveženj protikoronskih ukrepov
Ob jasnem konsenzu javnosti, da so strogi ukrepi zaustavitve javnega življenja nujni za
zajezitev epidemije, se je vse bolj glasno zastavljalo tudi vprašanje, kakšne bodo posledice za
državo, njene državljane in gospodarstvo. Temu ustrezno je zato tudi delo vlade potekalo
dvotirno: če je bil eden prvih ukrepov za zajezitev širjenja epidemije začasno prepovedana
ponudba ter prodaja blaga in storitev neposredno potrošnikom, je vlada vzporedno pripravila
tudi že prve interventne ukrepe za blažitev posledic tega ukrepa. Javnozdravstveni vidik in
sprejemanje ukrepov na tem področju je usmerjala strokovna skupina pri Ministrstvu za
zdravje pod vodstvom dr. Bojane Beovič, smernice za pomoč gospodarstvu pa so bile
oblikovane v okviru skupine ekonomistov, ki jih je vodil ekonomist dr. Matej Lahovnik.
Svežnji interventnih ukrepov so si sledili z nekaj tedenskimi presledki, skupni cilj vseh pa je bil
blažitev socialnih stisk prebivalstva ter pomoč gospodarstvu, da preživi šok ob zaprtju javnega
življenja in zaustavitvi dejavnosti. S prvima dvema svežnjema je vlada ohranila 260 tisoč
delovnih mest, neposredno nančno pomoč pa je med epidemijo dobilo kar 1,3 milijona
prebivalcev. Socialne stiske posameznikov so se blažile z začasno uvedbo temeljnega
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mesečnega dohodka, enkratnega solidarnostnega dodatka, samodejnim podaljšanjem
nekaterih pravic iz javnih sredstev, oprostitvijo plačevanja javnih storitev (npr. vrtca in šolske
prehrane), ki se niso izvajale, podjetjem pa je vlada najprej priskočila na pomoč s
subvencioniranjem stroškov dela, odlogom posojil, vzpostavitvijo poroštvene sheme, s tretjim
paketom pa je pozornost usmerila v turizem in dolgoročno najbolj prizadete panoge ter zagon
novega investicijskega cikla.

Ključna naloga vlade: spodbuda investicijam
Na točki, ko je epidemija pod nadzorom, vlada usmerja pogled v prihodnost. Dejanski učinek
že sprejetih ukrepov se bo šele pokazal, a trenutne gospodarske napovedi domačih in
mednarodnih ustanov so razmeroma pozitivne, saj nakazujejo, da si bo slovensko
gospodarstvo po hudem šoku in upadu rasti, že v naslednjem letu opomoglo in doseglo
ponovno občutno rast. Potrjuje jih tudi dejstvo, da je pred dnevi bonitetna hiša S&P potrdila
oceno Slovenije AA- in stabilne obete.
Verjamemo, da so investicije za zagon gospodarstva po epidemiji ključnega pomena, zato je
vlada že potrdila 187 pomembnih projektov, ki bodo usklajevani na ravni vlade ter s
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pospešeno obravnavo in poenostavitvijo posameznih postopkov, nujnih za njihovo izvedbo. Pri
tem bo prišla do izraza tudi vloga nedavno ustanovljenega sveta za debirokratizacijo.
Podobno kot pri uvedbi turističnih bonov je bila vlada tudi ob določitvi seznama investicij
pozorna na njihove multiplikativne učinke. Z zagonom investicij želi spodbuditi gospodarsko
rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah, kot so prodaja,
opremljanje prostorov, posredovanje, trgovina.

Uresničevanje zavez in prednostnih ciljev iz koalicijske pogodbe
Vlada ima v tem trenutku pred seboj dva ključna izziva: ohranjanje epidemije pod nadzorom,
vključno z nadaljevanjem spodbud raziskavam za razvoj cepiva proti COVID-19, in uresničitev
zavez iz koalicijske pogodbe. Prav tako pa potekajo priprave na predsedovanje Svetu EU, ki ga
Slovenija prevzema v drugi polovici leta 2021, že sedaj pa skupaj v triu z Nemčijo in
Portugalsko določa prednostne naloge. Trio predsedstev bo z ukrepi spodbujalo trajnostno in
vključujočo rast, pri tem pa upoštevalo prehod na zeleno gospodarstvo in digitalno
preobrazbo. Ena od nalog bo tudi izboljšanje evropske odpornosti na krize in izoblikovanje
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načrtov za ravnanje v izrednih razmerah, kot so pandemije, globalni kibernetski napadi in
migracijski pritisk. Med zunanjepolitičnimi prednostnimi nalogami je ambiciozna politika do
vzhodnega in južnega sosedstva, s ponovno potrditvijo evropske perspektive Zahodnega
Balkana.
Za vlado izjemno pomembna je priprava rebalansa proračuna, ki ga bo vlada državnemu zboru
predložila do 1. septembra. Pri pripravi izhodišč za pripravo rebalansa bodo upoštevani izdatki,
vezani na protikoronske ukrepe, nova gospodarska napoved Urada RS za makroekonomske
analize in razvoj in tekoča realizacija državnega proračuna. Na podlagi tega bosta lahko
zasnovana izdatkovna politika in prednostne naloge, pripravljen bo tudi razrez sredstev po
posameznih resorjih. Z nedavno spremembo odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja
država se je najvišja dovoljena meja izdatkov državnega proračuna za leto 2020 zvišala z
10,450 milijarde evrov na 12,525 milijarde evrov.
Demografski izzivi in ureditev področja dolgotrajne oskrbe bodo v prihodnjih mesecih v
ospredju. Prav tako bo treba odpraviti pomanjkljivosti, ki se vlečejo že vrsto let na področju
zdravstvene infrastrukture. Posodobitve bodo nujne tudi z vidika priprav na morebitno
ponovitev širjenja koronavirusa. Prav tako bo zaradi tveganja novega migrantskega vala
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potrebno učinkovito in okrepljeno varovanje državne meje, zagnati in dokončati pa je treba
tudi mnoge infrastrukturne projekte. Vlada bo okrepila črpanje evropskih sredstev in
intenzivno pristopa k pogajanjem za večletni nančni okvir.
V preteklih mesecih, ko so bile meje s sosednjimi državami zaprte, smo spoznali, kako
pomembna je samooskrba s hrano, zato bo vlada tudi temu področju namenila posebno
pozornost. S 1. julijem, ko bo javni medkrajevni prevoz brezplačen za upokojence in nekatere
druge skupine prebivalstva, pa bo storjen pomemben korak k oblikovanju prijaznejšega in
cenovno privlačnejšega sistema javnega potniškega prometa. Seznam prednostnih investicij,
ki se bo še dopolnjeval, uresničuje našo zavezo k nadaljevanju izvajanja protipoplavnih
ukrepov na celotnem območju države, z zdravjem prebivalstva pa je povezano tudi nadaljnje
izvajanje sanacije degradiranih območij, s poudarkom na Mežiški dolini in Celjski kotlini.
Prizadevanja za vzpostavitev demografskega sklada, vladnega urada za demogra jo in
ureditev področja pokojnin, so aktivnosti, usmerjene v socialno varno prihodnost sedanjih
aktivnih generacij. Tudi ureditev razmer v vojski in policiji bo poleg obvladovanja migracijskih
gibanj na evropski ravni pomembno prispevala k večjemu občutku varnosti med
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prebivalstvom.
M.I.
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V tem trenutku na seznamu 187 pomembnih
investicij za zagon gospodarstva po epidemiji
19. junija, 2020

Seznam najpomembnejših investicij je na včerajšnji novinarski konferenci predstavil mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in
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prostor. (vir: Vlada RS, Twitter)

Vlada je na podlagi Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih
investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covid–19 določila seznam 187
pomembnih investicij, v skupni vrednosti 7,7 milijarde evrov. Gre za investicije, ki so
ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije, interventni zakon pa daje
osnovo, da se bodo investicije hitreje realizirale.

SEZNAM POMEMBNIH INVESTICIJ BO VLADA ŠE
DOPOLNJEVALA, USTANOVLJENA JE KOORDINACIJSKA
SKUPINA, KI BO SKRBELA PREDVSEM ZA ČASOVNO
KOORDINIRANO IZVAJANJE POSTOPKOV, POTREBNIH ZA
IZVEDBO TEH INVESTICIJ.
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Namen določitve pomembnih investicij je predvsem v koordinirani in s tem pospešeni
obravnavi posameznih postopkov povezanih s temi investicijami, ki bodo omilile gospodarsko
škodo, ki jo je pustila epidemija.
Z zagonom investicij se bo povečala gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v
gradbeništvu kot drugih panogah kot so prodaja, opremljanje prostorov, posredovanje,
trgovina itd.
Koordinacijska skupina bo odgovorna za pospešeno in koordinirano izvedbo pomembnih
investicij, kar bo pomenilo učinkovito delovanje. Torej gre za ukrep, ki je namenjen
učinkovitejšim, hitrejšim postopkom, nikakor pa ne škodovanju okolju in naravi.

Kriteriji za določitev pomembnih investicij
Vsi resorji so bili pozvani k posredovanju morebitnih predlogov za uvrstitev na seznam
pomembnih investicij. Ministrstvo za okolje in prostor, ki ga vodi mag. Andrej Vizjak, pa je
bilo pristojno za uskladitev tega seznama med resorji.
Pomembne investicije so razdeljene po statističnih regijah in na vsebine iz področij okolja,
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energetike, prometa in regionalnega razvoja.
Na seznamu so naslednje investicije:
s področja okolja:

22

s področja energetike:

19

s področja prometa:

70

s področja regionalnega razvoja: 76
Projekti iz področja regionalnega razvoja so predvsem projekti, ki se nanašajo na
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gradnjo stanovanjskih sosesk,
zdravstvenih domov,
izobraževalnih ustanov in podobno,
posebna pozornost je namenjena starejšim.

V SEZNAM SO VKLJUČENI VSI PREDLOGI, KI IMAJO OCENJENO
VREDNOST NAD 5 MILIJONOV EVROV TER IMAJO PREDVIDEN
ZAČETEK IZVEDBE V LETU 2020 OZIROMA 2021 TER VSE
PREDLAGANE INVESTICIJE NAD VREDNOSTJO 25 MILIJONOV
EVROV, KI IMAJO PREDVIDEN ZAČETEK IZVEDBE POLETI 2021.
Preverili smo, katere investicije so trenutno vključene med pomembne in se nanašajo

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

na našo regijo, to je Jugovzhodno Slovenijo.

Projekt

Vrednost
projekta

Izgradnja odseka 3. razvojna os jug, 1. in 2. etapa, od priključka
NM vzhod do Osredka
Izgradnja odseka 3. razvojna os – jug, 3. in 4. etapa (odsek
Osredek – Maline)

Nad 5
mio eur
Nad 25
mio eur

Dvotirnost dolenjske železniške proge
Uvedba daljinskega vodenja prometa
Gradnja najemnih stanovanj Novo mesto, Brdo Drage
Novogradnja Osnovne šole Loka Črnomelj
Deinstitucionalizacija – vzpostavitev stanovanjskih skupin
Center na Kočevskem – Posodobitev obrata na
lokaciji Snežnik – proizvodnja žaganega lesa,

Nad 5 mio eur

Nad 5
mio eur
Nad 5
mio eur
Nad 5
mio eur
Nad 5
mio eur
Nad 5
mio eur

Možen
začetek
izvedbe
del do
konca
leta:
2020
2024
2021
že
poteka
2021
2021
2021

2020
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lepljenih profilov

Izgradnja domov za starejše
Za celo Slovenijo je v načrtu še izgradnja 5 domov za starejše občane, kot možen začetek
je navedeno leto 2021.
Nadalje načrtujejo izgradnjo domov za starejše – investicije v infrastrukturo, namenjeno
izvajanju dnevnih oblik varstva oz. začasnih namestitev za starejše – vzpostavitev
stanovanjskih skupin.
V načrtu je tudi prevzem in dokončanje večstanovanjskega kompleksa za starejše v Vrtojbi.

KOT REČENO, SEZNAM POMEMBNIH INVESTICIJ ŠE NI
DOKONČEN IN SE BO LAHKO ŠE DOPOLNJEVAL.
Seznam pomembnih investicij, ki so trenutno navedene na seznamu, je
objavljentukaj
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Delodajalci do konca leta napovedujejo 0,2odstotni upad zaposlenosti
19.06.2020 12:19

Ljubljana, 19. junija (STA) - Delodajalci v Sloveniji za drugo polovico leta
napovedujejo 0,2 odstotka manj zaposlenih. Največji upad pričakujejo v
prometu in skladiščenju, gostinstvu ter v predelovalnih dejavnostih. Največjo
rast zaposlovanja pa napovedujejo v gradbeništvu, drugih dejavnostih ter v
zdravstvu in socialnem varstvu, je pokazala raziskava zavoda za zaposlovanje.
Delodajalci so v času anketiranja, v začetku junija, zaposlovali 649.959 delavcev, za
prihodnjih šest mesecev pa napovedujejo, da bo njihovo število padlo za 0,24
odstotka, na 648.371.
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Največji upad pričakujejo delodajalci v prometu in skladiščenju (-3,0 odstotka), sledijo
gostinstvo (-2,4 odstotka), predelovalne dejavnosti (-1,8 odstotka) in druge
raznovrstne poslovne dejavnosti (-1,1 odstotka). Na drugi strani so najbolj
optimistične napovedi v gradbeništvu (+3,1 odstotka), drugih dejavnostih (+2,7
odstotka) ter zdravstvu in socialnem varstvu (+1,5 odstotka).
Delodajalci so za prihodnjih šest mesecev napovedali, da bodo iskali 22.200
delavcev. Večinoma jih bodo iskali zaradi nadomeščanj (upokojitve, porodniški
dopusti in dopusti za nego in varstvo), v manjšem obsegu pa tudi za nova delovna
mesta. Delodajalci bodo najpogosteje iskali vojake, prodajalce, varilce, zidarje,
delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, voznike težkih tovornjakov in
vlačilcev, elektroinštalaterje, tesarje, skladiščnike, uradnike za nabavo in prodajo ter
orodjarje.
Ti poklici se že dalj časa pojavljajo v skupini deficitarnih poklicev, in sicer v nekoliko
različnem zaporedju. Na seznamu 20 najbolj iskanih poklicev tokrat npr. ni kuharjev
(na 22. mestu, napovedanih 222 zaposlitev), na drugi strani pa je na seznamu več
poklicnih skupin iz glavne skupine poklicev strokovnjakov (vzgojitelji in pomočniki
vzgojiteljev predšolskih otrok, učitelji razrednega pouka, strokovnjaki za zdravstveno
nego, poklici za zdravstveno in socialno oskrbo, predmetni učitelji v osnovni šoli in
razvijalci programske opreme).
Ob ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa je prišlo do obrata na trgu
dela. "Če so se še v začetku leta številni delodajalci soočali s pomanjkanjem
ustreznega kadra, se je po razglasitvi epidemije in upočasnitvi ali zaustavitvi večine
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gospodarskih dejavnosti z namenom zajezitve širjenja virusa sars-cov-2 na Zavodu
RS za zaposlovanje močno povečalo število prijavljenih brezposelnih, zmanjšalo
povpraševanje po delavcih in zaposlovanje brezposelnih," pravijo na zavodu. Od
začetka junija so kazalci glede novoprijavljenih v evidenco brezposelnih in razpisanih
prostih delovnih mest sicer nekoliko spodbudnejši.
Glede zmanjšanja števila zaposlenih zaradi spremenjenih razmer jih je največ (41,2
odstotka) odgovorilo, da to ni bilo potrebno, ker aktualne gospodarske razmere niso
bistveno negativno vplivale na njihovo poslovanje. Le malce manj (39,5 odstotka) jih
je izpostavilo, da to ni bilo potrebno zaradi ukrepov države.
Da so morali odpuščati, je odgovorila skoraj petina (19,2 odstotka) delodajalcev.
Največ med temi je velikih podjetij z 250 in več zaposlenimi, in sicer 29,9 odstotka.
Aktualne gospodarske razmere so najmanj vplivale na srednje velika podjetja, skoraj
polovica jih je odgovorila, da razmere niso bistveno vplivale na njihovo poslovanje.
Malim podjetjem, z od 10 do 49 zaposlenimi, pa so najbolj pomagali interventni ukrepi
države - 41,6 odstotka jih je odgovorilo, da števila zaposlenih niso zmanjšali zaradi
sprejetih ukrepov.
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Po ocenah delodajalcev so sprejeti interventni ukrepi najbolj blažili situacijo glede
delovnih mest v sektorju gostinstva, ki mu sledi sektor kulturnih, razvedrilnih in
rekreacijskih dejavnosti.
Število zaposlenih so v času epidemije najbolj zmanjšali delodajalci iz predelovalnih
dejavnosti, gostinstva, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti ter trgovine,
vzdrževanja in popravil motornih vozil. Anketirani delodajalci so v času od marca do
izvedbe ankete zaradi novonastalih razmer na trgu dela zmanjšali število zaposlenih
za skupno 11.568.
Zavod raziskavo Napovednik zaposlovanja izvaja dvakrat letno med delodajalci z vsaj
10 zaposlenimi. V tokratni anketi je sodelovalo 2181 delodajalcev, pri katerih je bilo
zaposlenih skupno 241.000 oseb.
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Prvih 100 dni vlade zaznamoval boj s COVID-19 in
ukrepi, ki so Sloveniji zagotovili stabilnost v teh
negotovih časih
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Jutri bo minilo 100 dni od kar je prisegla vlada pod vodstvom Janeza Janše. Tako težko in zahtevno
nalogo kot jo je imela ta vlada v prvih 100 dneh ni imela doslej še nobena vlada v Republiki Sloveniji. Zato
je že prvih 100 dni pokazalo, da se pod vodstvom Janeza Janša zna in ve kako spopasti s kriznimi in
zahtevnimi razmerami, ki lahko zamajejo “funkcioniranje” države, če se zadeve ne rešijo urgentno in
učinkovito.

Vladna služba za odnose z javnostmi je ob tem pripravila nekaj poudarkov po 100 dneh delovanja vlade, ki
jih objavljamo v nadaljevanju:

»Kljub povečanemu številu okužb s koronavirusom v zadnjih dneh, še ne moremo govoriti o drugem valu
epidemije, se pa nanj pripravljamo«, je včeraj minister Gantar poudaril zavezo Slovenije, da bo vztrajala
na poti obvladovanja epidemije. K hitri zajezitvi epidemije je pripomoglo tudi odločno ukrepanje aktualne
vladne ekipe, ki je že prve dni mandata sprejela nekatere odločilne in učinkovite ukrepe: 13. marca 2020,
ko je bila potrjena aktualna vlada, smo v Sloveniji zabeležili 48 novih okužb s koronavirusom, sto dni
kasneje se – kljub zadnjemu povečanju okužb – razmere v Sloveniji umirjajo, predvsem po zaslugi
večmesečnega garanja zdravstvenega osebja, policistov, pripadnikov civilne zaščite in vseh, ki so dosledno
upoštevali zaščitne ukrepe. Nihče si ne želi ponovitve tistih dni, zato tudi nedavni poziv predsednika vlade
Janeza Janše k doslednemu upoštevanju veljavnih ukrepov.
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Prvi, drugi, tretji sveženj protikoronskih ukrepov
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Ob jasnem konsenzu javnosti, da so strogi ukrepi zaustavitve javnega življenja nujni za zajezitev
epidemije, se je vse bolj glasno zastavljalo tudi vprašanje, kakšne bodo posledice za državo, njene
državljane in gospodarstvo. Temu ustrezno je zato tudi delo vlade potekalo dvotirno: če je bil eden prvih
ukrepov za zajezitev širjenja epidemije začasno prepovedana ponudba ter prodaja blaga in storitev
neposredno potrošnikom, je vlada vzporedno pripravila tudi že prve interventne ukrepe za blažitev
posledic tega ukrepa. Javnozdravstveni vidik in sprejemanje ukrepov na tem področju je usmerjala
strokovna skupina pri Ministrstvu za zdravje pod vodstvom dr. Bojane Beovič, smernice za pomoč
gospodarstvu pa so bile oblikovane v okviru skupine ekonomistov, ki jih je vodil ekonomist dr. Matej
Lahovnik.
Svežnji interventnih ukrepov so si sledili z nekaj tedenskimi presledki, skupni cilj vseh pa je bil blažitev
socialnih stisk prebivalstva ter pomoč gospodarstvu, da preživi šok ob zaprtju javnega življenja in
zaustavitvi dejavnosti. S prvima dvema svežnjema je vlada ohranila 260 tisoč delovnih mest, neposredno
finančno pomoč pa je med epidemijo dobilo kar 1,3 milijona prebivalcev. Socialne stiske posameznikov so
se blažile z začasno uvedbo temeljnega mesečnega dohodka, enkratnega solidarnostnega dodatka,
samodejnim podaljšanjem nekaterih pravic iz javnih sredstev, oprostitvijo plačevanja javnih storitev (npr.
vrtca in šolske prehrane), ki se niso izvajale, podjetjem pa je vlada najprej priskočila na pomoč s
subvencioniranjem stroškov dela, odlogom posojil, vzpostavitvijo poroštvene sheme, s tretjim paketom pa
je pozornost usmerila v turizem in dolgoročno najbolj prizadete panoge ter zagon novega investicijskega
cikla.
Ključna naloga vlade: spodbuda investicijam

Na točki, ko je epidemija pod nadzorom, vlada usmerja pogled v prihodnost. Dejanski učinek že sprejetih
ukrepov se bo šele pokazal, a trenutne gospodarske napovedi domačih in mednarodnih ustanov so
razmeroma pozitivne, saj nakazujejo, da si bo slovensko gospodarstvo po hudem šoku in upadu rasti, že v
naslednjem letu opomoglo in doseglo ponovno občutno rast. Potrjuje jih tudi dejstvo, da je pred dnevi
bonitetna hiša S&P potrdila oceno Slovenije AA- in stabilne obete.
Verjamemo, da so investicije za zagon gospodarstva po epidemiji ključnega pomena, zato je vlada že
potrdila 187 pomembnih projektov, ki bodo usklajevani na ravni vlade ter s pospešeno obravnavo in
poenostavitvijo posameznih postopkov, nujnih za njihovo izvedbo. Pri tem bo prišla do izraza tudi vloga
nedavno ustanovljenega sveta za debirokratizacijo.
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Podobno kot pri uvedbi turističnih bonov je bila vlada tudi ob določitvi seznama investicij pozorna na
njihove multiplikativne učinke. Z zagonom investicij želi spodbuditi gospodarsko rast v vseh sektorjih
države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah, kot so prodaja, opremljanje prostorov, posredovanje,
trgovina.
Uresničevanje zavez in prednostnih ciljev iz koalicijske pogodbe
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Vlada ima v tem trenutku pred seboj dva ključna izziva: ohranjanje epidemije pod nadzorom, vključno z
nadaljevanjem spodbud raziskavam za razvoj cepiva proti COVID-19, in uresničitev zavez iz koalicijske
pogodbe. Prav tako pa potekajo priprave na predsedovanje Svetu EU, ki ga Slovenija prevzema v drugi
polovici leta 2021, že sedaj pa skupaj v triu z Nemčijo in Portugalsko določa prednostne naloge. Trio
predsedstev bo z ukrepi spodbujalo trajnostno in vključujočo rast, pri tem pa upoštevalo prehod na zeleno
gospodarstvo in digitalno preobrazbo. Ena od nalog bo tudi izboljšanje evropske odpornosti na krize in
izoblikovanje načrtov za ravnanje v izrednih razmerah, kot so pandemije, globalni kibernetski napadi in
migracijski pritisk. Med zunanjepolitičnimi prednostnimi nalogami je ambiciozna politika do vzhodnega in
južnega sosedstva, s ponovno potrditvijo evropske perspektive Zahodnega Balkana.
Za vlado izjemno pomembna je priprava rebalansa proračuna, ki ga bo vlada državnemu zboru predložila
do 1. septembra. Pri pripravi izhodišč za pripravo rebalansa bodo upoštevani izdatki, vezani na
protikoronske ukrepe, nova gospodarska napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj in
tekoča realizacija državnega proračuna. Na podlagi tega bosta lahko zasnovana izdatkovna politika in
prednostne naloge, pripravljen bo tudi razrez sredstev po posameznih resorjih. Z nedavno spremembo
odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država se je najvišja dovoljena meja izdatkov državnega
proračuna za leto 2020 zvišala z 10,450 milijarde evrov na 12,525 milijarde evrov.
Demografski izzivi in ureditev področja dolgotrajne oskrbe bodo v prihodnjih mesecih v ospredju. Prav
tako bo treba odpraviti pomanjkljivosti, ki se vlečejo že vrsto let na področju zdravstvene infrastrukture.
Posodobitve bodo nujne tudi z vidika priprav na morebitno ponovitev širjenja koronavirusa. Prav tako bo
zaradi tveganja novega migrantskega vala potrebno učinkovito in okrepljeno varovanje državne meje,
zagnati in dokončati pa je treba tudi mnoge infrastrukturne projekte. Vlada bo okrepila črpanje evropskih
sredstev in intenzivno pristopa k pogajanjem za večletni finančni okvir.
V preteklih mesecih, ko so bile meje s sosednjimi državami zaprte, smo spoznali, kako pomembna je
samooskrba s hrano, zato bo vlada tudi temu področju namenila posebno pozornost. S 1. julijem, ko bo
javni medkrajevni prevoz brezplačen za upokojence in nekatere druge skupine prebivalstva, pa bo storjen
pomemben korak k oblikovanju prijaznejšega in cenovno privlačnejšega sistema javnega potniškega
prometa. Seznam prednostnih investicij, ki se bo še dopolnjeval, uresničuje našo zavezo k nadaljevanju
izvajanja protipoplavnih ukrepov na celotnem območju države, z zdravjem prebivalstva pa je povezano
tudi nadaljnje izvajanje sanacije degradiranih območij, s poudarkom na Mežiški dolini in Celjski kotlini.
Prizadevanja za vzpostavitev demografskega sklada, vladnega urada za demografijo in ureditev področja
pokojnin, so aktivnosti, usmerjene v socialno varno prihodnost sedanjih aktivnih generacij. Tudi ureditev
razmer v vojski in policiji bo poleg obvladovanja migracijskih gibanj na evropski ravni pomembno
prispevala k večjemu občutku varnosti med prebivalstvom.
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