Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 22. 6. 2020
Število objav: 26
Internet: 24
Tisk: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 7
Inženirska ...: 2
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 16
Inženirski dan: 0
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Povzetek

Naslov

Okoljevarstveniki svarijo, da ogroža ljubljansko vodo, občina pojasnjuje: projekt je ključen
za čisto okolje

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 6. 2020

Avtor

Anja Kralj

Teme

Gradbeni zakon

...več inšpekcijskih postopkov. Z dosedanjim inšpekcijskim nadzorom nad gradnjo Kanala C0 med Brodom in Ježico v
Ljubljani niso bile ugotovljene kršitve gradbene zakonodaje v okviru pristojnosti gradbene inšpekcije. Ker gradnja
predmetnega kanala še ni zaključena, zadnji inšpekcijski postopek ostaja v reševanju. Tako se nad...

Naslov

Furs lani izdal za slabih šest milijonov glob zaradi dela na črno

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 6. 2020

Avtor

G. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zavarovanje in brez ustreznih dovoljenj za delo," navaja komisija. Policisti še vedno ugotavljajo tudi, da se tovrstna
kazniva dejanja najpogosteje pojavljajo v gradbeništvu, gostinstvu in avtoprevozništvu, zaznavajo pa jih tudi v drugih
storitvenih dejavnostih. Plačevanje v gotovini V sklopu kaznivih dejanj zoper delovno...

Naslov

V teh poklicih napovedujejo odpuščanja

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 6. 2020

Avtor

STA , B. P.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...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). Večina zaposlitev zaradi nadomeščanj Delodajalci...

Naslov

Furs izrekel za 5,8 milijona evrov glob

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...in brez ustreznih dovoljenj za delo," navaja komisija. Policisti še vedno ugotavljajo tudi, da se tovrstna kazniva
dejanja najpogosteje pojavljajo v gradbeništvu, gostinstvu in avtoprevozništvu, zaznavajo pa jih tudi v drugih storitvenih
dejavnostih. V sklopu kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost...

Naslov

Furs jih je oglobil za šest milijonov evrov

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 6. 2020

Avtor

Polona Malovrh

Teme

Gradbeništvo, graditev

...gre največkrat za »opravljanje dela brez prijave v ustrezno zdravstveno zavarovanje in brez ustreznih dovoljenj za
delo«. Najpogostejši kršitelji so v gradbeništvu, gostinstvu in avtoprevozništvu. Ne dajo plač, ne plačajo davkov
Kontaktni podatki za prijave zaposlovanja na črno Finančna uprava Republike Slovenije...
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Naslov

Mariborski študenti uspešni s poljedelskim robotom

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 21. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...avtomatizirali, da bo narejeno hitreje, natančneje, bolj prijazno do narave in z nižjimi stroški," je povedal. Delo na
robotu na katedri za biosistemsko inženirstvo kombinirajo z manjšimi študentskimi projekti, ki se financirajo iz razpisov
Po kreativni poti do praktičnega znanja in Študentski inovativni projekti za...

Naslov

Dars pripravlja širitev dveh avtocestnih vpadnic v Ljubljano, ob tem pozivi k celostni rešitvi
prometnih težav

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 21. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...študije Izhodišča urejanja ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih avtocest, ki sta jo za Dars izdelali podjetji
PNZ in LUZ ob sodelovanju državne inženirske družbe DRI. Eden od poudarkov študije je namreč, da te problematike
ni mogoče rešiti le s širitvijo obstoječih ali gradnjo novih cest, ampak s sočasnim...

Naslov

Furs na področju dela na črno lani izrekel za 5,8 milijona evrov glob

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 21. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...in brez ustreznih dovoljenj za delo," navaja komisija. Policisti še vedno ugotavljajo tudi, da se tovrstna kazniva
dejanja najpogosteje pojavljajo v gradbeništvu, gostinstvu in avtoprevozništvu, zaznavajo pa jih tudi v drugih storitvenih
dejavnostih. V sklopu kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost...

Naslov

Mariborski študenti razvili robota, ki lajša delo na polju

Medij

Maribor24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 21. 6. 2020

Avtor

Uredništvo

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...STA povedal vodja projekta Jurij Rakun s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. Delo na
robotu na katedri za biosistemsko inženirstvo kombinirajo z manjšimi študentskimi projekti, ki se financirajo iz razpisov
Po kreativni poti do praktičnega znanja in Študentski inovativni projekti za...

Naslov

Kako Covid spreminja svet? 10 velikih idej za novo realnost (2. del)

Medij

Racunalniske-novice.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...strokovnjaki napovedujejo, da bo ekonomska kriza najbolj udarila ravno ženske. V primeru tipičnih recesij so najbolj
prizadete tipično moške industrije, kot sta gradbeništvo in proizvodnja. Tokratna kriza ima največji vpliv na trgovino,
turizem in zdravstvo, torej »ženska«področja. Če k temu dodamo še več obremenitev doma,...
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Naslov

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev

Medij

Racunalniske-novice.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

...standardom SIST EN-50110 Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in
postrojih V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za
udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem
poklicnem usposabljanju...

Naslov

Poljedeljski robot

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Stran: 6

Površina: 190 cm2

...avtomatizirali, da bo narejeno hitreje, natančneje, bolj prijazno do narave in z nižjimi stroški," je povedal. Izdelavo
robota na katedri za biosistemsko inženirstvo kombinirajo z manjšimi študentskimi projekti, ki se financirajo iz razpisov
Po kreativni poti do praktičnega znanja in Študentski inovativni projekti za...

Naslov

Mariborski študenti uspešni s poljedelskim robotom

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovenija; 22. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Stran: 9

Površina: 134 cm2

...avtomatizirali, da bo narejeno hitreje, natančneje, bolj prijazno do narave in z nižjimi stroški," je povedal. Delo na
robotu na katedri za biosistemsko inženirstvo kombinirajo z manjšimi študentskimi projekti, ki se financirajo iz razpisov
Po kreativni poti do praktičnega znanja in Študentski inovativni projekti za...

Naslov

Odgovornost udeležencev gradnje za napake

Medij

Napovednik.com, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 21. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon

...izvajalcev in nadzornikov za napake na objektu v času garancijske dobe in za napake v zvezi s pogodbenimi določili
V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na
strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem
usposabljanju...

Naslov

Furs lani izdal za slabih šest milijonov glob zaradi dela na črno

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 6. 2020

Avtor

G. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zavarovanje in brez ustreznih dovoljenj za delo," navaja komisija. Policisti še vedno ugotavljajo tudi, da se tovrstna
kazniva dejanja najpogosteje pojavljajo v gradbeništvu, gostinstvu in avtoprevozništvu, zaznavajo pa jih tudi v drugih
storitvenih dejavnostih. Plačevanje v gotoviniV sklopu kaznivih dejanj zoper delovno razmerje...
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Naslov

Furs jih je oglobil za šest milijonov evrov

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 6. 2020

Avtor

Polona Malovrh

Teme

Gradbeništvo, graditev

...gre največkrat za »opravljanje dela brez prijave v ustrezno zdravstveno zavarovanje in brez ustreznih dovoljenj za
delo«. Najpogostejši kršitelji so v gradbeništvu, gostinstvu in avtoprevozništvu. Ne dajo plač, ne plačajo
davkovKontaktni podatki za prijave zaposlovanja na črno Finančna uprava Republike Slovenijetelefon:...

Naslov

Furs izrekel za 5,8 milijona evrov glob

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...in brez ustreznih dovoljenj za delo," navaja komisija. Policisti še vedno ugotavljajo tudi, da se tovrstna kazniva
dejanja najpogosteje pojavljajo v gradbeništvu, gostinstvu in avtoprevozništvu, zaznavajo pa jih tudi v drugih storitvenih
dejavnostih. V sklopu kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost...

Naslov

V teh poklicih napovedujejo odpuščanja

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 6. 2020

Avtor

STA , B. P.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...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). Večina zaposlitev zaradi nadomeščanjDelodajalci...

Naslov

Mariborski študenti uspešni s poljedelskim robotom

Medij

Znanost.sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...avtomatizirali, da bo narejeno hitreje, natančneje, bolj prijazno do narave in z nižjimi stroški," je povedal. Delo na
robotu na katedri za biosistemsko inženirstvo kombinirajo z manjšimi študentskimi projekti, ki se financirajo iz razpisov
Po kreativni poti do praktičnega znanja in Študentski inovativni projekti za...

Naslov

Mariborski študenti uspešni s poljedelskim robotom

Medij

Krog.sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...avtomatizirali, da bo narejeno hitreje, natančneje, bolj prijazno do narave in z nižjimi stroški," je povedal. Delo na
robotu na katedri za biosistemsko inženirstvo kombinirajo z manjšimi študentskimi projekti, ki se financirajo iz razpisov
Po kreativni poti do praktičnega znanja in Študentski inovativni projekti za...
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Naslov

Mariborski študentje razvijajo robota za samostojno delo v kmetijstvu

Medij

Koroskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...avtomatizirali, da bo narejeno hitreje, natančneje, bolj prijazno do narave in z nižjimi stroški,” je povedal. Delo na
robotu na katedri za biosistemsko inženirstvo kombinirajo z manjšimi študentskimi projekti, ki se financirajo iz razpisov
Po kreativni poti do praktičnega znanja in Študentski inovativni projekti za...

Naslov

Furs na področju dela na črno lani izrekel za 5,8 milijona evrov glob

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...in brez ustreznih dovoljenj za delo," navaja komisija. Policisti še vedno ugotavljajo tudi, da se tovrstna kazniva
dejanja najpogosteje pojavljajo v gradbeništvu, gostinstvu in avtoprevozništvu, zaznavajo pa jih tudi v drugih storitvenih
dejavnostih. V sklopu kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost...

Naslov

Furs lani izdal za slabih šest milijonov glob zaradi dela na črno

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 21. 6. 2020

Avtor

G. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zavarovanje in brez ustreznih dovoljenj za delo," navaja komisija. Policisti še vedno ugotavljajo tudi, da se tovrstna
kazniva dejanja najpogosteje pojavljajo v gradbeništvu, gostinstvu in avtoprevozništvu, zaznavajo pa jih tudi v drugih
storitvenih dejavnostih. Plačevanje v gotoviniV sklopu kaznivih dejanj zoper delovno razmerje...

Naslov

Furs na področju dela na črno lani izrekel za 5,8 milijona evrov glob

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...in brez ustreznih dovoljenj za delo," navaja komisija. Policisti še vedno ugotavljajo tudi, da se tovrstna kazniva
dejanja najpogosteje pojavljajo v gradbeništvu, gostinstvu in avtoprevozništvu, zaznavajo pa jih tudi v drugih storitvenih
dejavnostih. V sklopu kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost...

Naslov

Furs izrekel za 5,8 milijona evrov glob

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...in brez ustreznih dovoljenj za delo," navaja komisija. Policisti še vedno ugotavljajo tudi, da se tovrstna kazniva
dejanja najpogosteje pojavljajo v gradbeništvu, gostinstvu in avtoprevozništvu, zaznavajo pa jih tudi v drugih storitvenih
dejavnostih....
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Naslov

V teh poklicih napovedujejo odpuščanja

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 6. 2020

Avtor

STA , B. P.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...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). Večina zaposlitev zaradi nadomeščanjDelodajalci...
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Okoljevarstveniki svarijo, da ogroža ljubljansko
vodo, občina pojasnjuje: projekt je ključen za
čisto okolje
Ljubljana, 21.06.2020, 8:08 | Posodobljeno pred eno uro
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 14 min

AVTOR

Anja Kralj

Projekt kanalizacijskega kanala C0 v Ljubljani, ki je pred
dvema letoma povzročil pravi 'kmečki punt' in razburja
nekatere okoljevarstvenike, je trenutno v presoji, ali potrebuje
okoljevarstveno soglasje. Medtem ko nekatere
okoljevarstvene organizacije svarijo, da ta ogroža vir pitne
vode za celotno prestolnico, krajani podpirajo izgradnjo, saj
ta ureja dolgoletne frustracije z neurejenim kanalizacijskim
sistemom. Na Mestni občini Ljubljana trdijo, da je projekt
ključen za kakovost bivanja meščanov in predvsem projekt, ki
bo zanamcem zapustil zdravo in čisto okolje.

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

Na Mestni občini Ljubljana pojasnjujejo, da je projekt ključen za kakovost
bivanja meščank in meščanov Mestne občine Ljubljana in predvsem projekt,
ki bo zanamcem zapustil zdravo in čisto okolje: "Odstotek gospodinjstev,
priklopljenih na kanalizacijo, je še leta 2006 znašal 68 %, po zaključku
velikega kohezijskega projekta pa bo 98 % gospodinjstev v strnjenih
območjih MOL priklopljenih na kanalizacijo, ukinjenih bo 4.500 greznic, iz
katerih odpadna voda nekontrolirano prehaja v okolje, na kanalizacijo pa
bodo priklopljena tudi gospodinjstva z 11.500 uporabniki, katerih odpadne
vode se trenutno čistijo na preobremenjeni čistilni napravi Brod."
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Kanal C0 FOTO: Bobo

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

Krajan Broda, ki se je obrnili na naše uredništvo, poudarja, da krajani Broda
pozdravljajo izgradnjo kanala C0, saj ta ureja dolgoletne frustracije krajanov
z neurejenim kanalizacijskim sistemom. Mnogi so namreč, kot pripoveduje,
dolga leta prosili občino, naj zapre čistilno napravo, ki je sredi naselja
desetletja oddajala neznosen smrad po človeških iztrebkih: "Delno urejanje
problema pred leti je za nas, ob takšnem številu domačih greznic in
nelegalnih priključkov meteornih vod, za nas konkretno pomenilo reden vdor
fekalij v stanovanjske hiše. Domače ponikovalnice in greznice ob neurjih ne
zmorejo več obremenitev in izgradnja C0 za nas na Brodu pomeni konkretno
izboljšanje življenjskih pogojev."
Na Mestni občini Ljubljana smo povprašali, v kateri fazi je danes projekt, ki
buri duhove okoliških prebivalcev in nekaterih okoljevarstvenih organizacij in
ki naj bi se po njihovih predvidevanjih zaključil do 24. 12. 2021. "Trenutno se
dela ne izvajajo. Gradnja povezovalnega kanala C0 je v celoti potekala po
zemljiščih v lasti MOL oziroma na zemljiščih, na katerih imamo v Mestni
občini Ljubljana ustrezne pravice, in je tam že zaključena. Gradbeno
dovoljenje je bilo izdano za 98 odstotkov trase; skupna dolžina kanala C0 je
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12,1 kilometra. Pravica za gradnjo še ni pridobljena na dolžini 150 metrov, od
tega šest metrov na odseku Brod–Ježica. Na odseku Brod–Ježica je
zgrajenih 970 metrov kanalizacije med Brodom in Rojami in 312 metrov
kanalizacije na Ježici, skupaj pa je zgrajeno že osem kilometrov."
Kot so pojasnili, gradnja kanalizacije na odseku Brod–Ježica stoji, razlog je
nasprotovanje oziroma oviranje gradnje lastnikov sosednjih
zemljišč: "Zadeva je na sodišču. Glede na pridobitev pravice posega na
posamezne manjkajoče parcele v zasebni lasti pa je začet postopek omejitve
lastninske pravice, za eno izdano gradbeno dovoljenje pa teče postopek
zaradi pritožbe."
Na MOL sicer trdijo, da so izbrana trasa povezovalnega kanala C0 in
tehnične rešitve optimalne. "Preučili smo tudi druge možnosti, ki so se
izkazale za tehnično in okoljsko nesprejemljive, poleg tega pa je treba
poudariti, da bi tudi katerakoli druga trasa kanala C0 prav tako potekala po
vodovarstvenih območjih. Dejstvo je, da večji del ljubljanske občine leži na
vodovarstvenem območju, cela Ljubljana pa na napajalnih območjih različnih
zajetij za oskrbo s pitno vodo."
V Slovenskem društvu za zaščito voda pa prav tako izpostavljajo, da večji
del Ljubljane leži na vodovarstvenih območjih: "S projektom Odvajanje in
čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, ki je
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ﬁnanciran pretežno iz evropskih kohezijskih sredstev in je bil potrjen leta
2017, naj bi v aglomeraciji Ljubljana dosegli kar 98 % priključenost na javno
kanalizacijsko omrežje. Sporen naj bi bil del trase povezovalnega
kanalizacijskega kanala C0 na odseku med čistilno napravo Brod in Ježico,
saj poteka tudi čez vodovarstveno območje. A že sam pogled na karto mesta
pokaže, da večji del Ljubljane leži na vodovarstvenih območjih in se je s tega
vidika nemogoče izogniti gradnji na VVO. S kanalizacijskim omrežjem so na
primer prepredeni tudi Saveljska cesta, Stegne in Glinškova ploščad.
Poznano nam je tudi, da je izbrana trasa za kanal C0, ki jo je izbrala stroka,
znana že več kot dve desetletji, aktivnosti v zvezi s pripravo in potrjevanjem
OPPN pa so začele že pred več kot desetimi leti, ko je v okviru MOL
potekala tudi javna razprava."
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V polemiko glede gradnje kanala C0 pa se je šele v zadnjih dveh letih
aktivno vključevalo več deležnikov, ki so opozarjali na domnevno sporne
postopke in njihovo netransparentnost ter z navedbami, da gradnja kanala
C0 povečuje potencialno tveganje za pitno vodo v Ljubljani, so dodali: "V
društvu menimo, da podjetje VOKA SNAGA kot upravljavec vodovodnega in
kanalizacijskega sistema svoje delo opravlja strokovno in kakovostno ter v
skladu z zakonodajo, zavedajoč se pomembnosti prostora z vidika oskrbe
mesta Ljubljane s pitno vodo."
Nekateri okoljevarstveniki svarijo, da lahko kanal ogrozi vir pitne vode
za celo Ljubljano
V vodovodni sistem Ljubljane priteka naravna pitna voda, ki jo odlikujeta
svežina in slasten vodni okus, kristalno čistost simbolizirajo Zelenci in slap
Savica, znameniti izviri Save, reke, ki Ljubljani in njenemu vodovodnemu
sistemu že 130 let zagotavlja potrebne količine pitne vode. Glavni vir mestne
pitne vode je v vodonosniku Ljubljanskega polja med Brodom in Ježico, kjer
poleg drugih talnih virov del reke Save ponika v vodonosnik, se v njegovem
produ prečiščuje in odteka v prostrano podzemno jezero pod Ljubljano. Voda
iz vodonosnika Ljubljanskega polja med Brodom in Ježico ustvarja glavnino
pitne vode za oskrbo Ljubljane, zato je to najpomembnejši in nenadomestljiv
vir pitne vode za več kot 300.000 prebivalcev Ljubljane in okolice, pa

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

poudarjajo v mednarodnem društvu za zaščito okolja in narave Alpe Adria
Green (AAG).
Opozarjajo, da nad oskrbo Ljubljane s pitno vodo "zle slutnje prinaša kanal
C0, koncept kanalizacije za prenos odpadnih voda iz občin Vodice in
Medvode na čistilno napravo Zalog-Ljubljana. Posebno sporna je trasa
kanala C0, ki bi se vkopala v vodonosnik na vodovarstvenem območju (VVO)
Ljubljanskega polja od Broda do mostu čez Savo na Ježici," pa zatrjujejo v
organizaciji.
V postopku glede presoje, ali je potrebno okoljevarstveno soglasje
Projekt kanalizacijskega kanala C0 v Ljubljani je trenutno na Agenciji RS
za okolje in prostor v predhodnem postopku glede potrebnosti
pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Na Agenciji RS za okolje so pred
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petimi leti odločili, da gre za manj zahteven objekt, ki nima večjega vpliva
na okolje, zato pridobitev okoljevarstvenega soglasja takrat ni bila potrebna.
In to kljub opozorilom, da bi bila gradnja kanala C0 med Brodom in Ježico s
pretokom tisoč ton nevarnih odplak stalna grožnja onesnaženja vodonosnika
in podtalnice z možnimi katastrofalnimi posledicami uničenja ﬁltracijskih
sposobnosti vodonosnika, zaradi česar bi lahko Ljubljana ostala brez
glavnega vira pitne vode. Kot pojasnjujejo v AAG, "ima Kanal C0 premer
1.200 mm, kar ga umešča med zahtevne gradbene objekte. Kljub temu je bil
v vseh postopkih, od služnostnih pogodb z lastniki zemljišč, v postopku
izdelave vodnega soglasja, v prvem izdanem gradbenem dovoljenju
obravnavan kot manj zahteven objekt. S tem se je investitor MOL izognil
postopkom presoje vplivov na okolje, omejitvam in prepovedim, ki po
veljavnih predpisih veljajo za zahtevni objekt, kar kanal C0 tudi je, saj je
premer cevi nad 1000 mm. Hkrati pa so pet kilometrov dolgo območje
vodonosnika od Broda do Ježice, ki je za Ljubljano nenadomestljiv vir pitne

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

vode, obravnavali kot gradbeno neproblematično."
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Kanal C0 FOTO: Bobo
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Kaj je pokazal inšpekcijski nadzor?
Kot smo že poročali, so bili v projektu gradnje kanalizacijskega kanala C0
postopki vodeni napačno. Ljubljanska občina je npr. najprej dobila gradbeno
dovoljenje in soglasja, šele nato je bil izdelan predhodni postopek presoje
vplivov na okolje, kar je v neskladju s predpisi, je razvidno iz poročila
notranje revizije, ki ga je objavila Alpe Adria Green. Notranja revizorka je
ugotovila, da predhodni postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden v
časovnem zaporedju, kot ga zahtevajo predpisi, ampak je bil izveden po že
izdanih in pravnomočnih vodnih, naravovarstvenih in drugih soglasjih ter
gradbenem dovoljenju za del gradnje povezovalnega kanala med občinama
Medvode in Vodice in ljubljanskim kanalizacijskim omrežjem. To ni v skladu z
relevantno uredbo EU in zakonom o varstvu okolja.
Na ministrstvu za okolje in prostor (MOP) smo preverili, koliko postopkov v
zvezi z gradnjo kanala je bilo sproženih od začetka gradnje. Gradbena
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inšpekcija IRSOP, OE Ljubljana, je od oktobra 2018 v zvezi z gradnjo Kanala
C0 med Brodom in Ježico v Ljubljani uvedla več inšpekcijskih postopkov. Z
dosedanjim inšpekcijskim nadzorom nad gradnjo Kanala C0 med Brodom in
Ježico v Ljubljani niso bile ugotovljene kršitve gradbene zakonodaje v okviru
pristojnosti gradbene inšpekcije. Ker gradnja predmetnega kanala še ni
zaključena, zadnji inšpekcijski postopek ostaja v reševanju. Tako se nad
navedeno gradnjo še naprej izvaja inšpekcijski nadzor, so pojasnili.
Agencija RS za okolje (ARSO) je novembra 2019 prejela zapisnik
Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) o inšpekcijskem pregledu, iz
katerega je razvidno, da se v okviru gradnje kanala CO vgrajuje kineta, kar ni
bilo predmet že izvedenih predhodnih postopkov. Dejstvo je, da gradijo na
podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in vseh ostalih soglasij, a ker
vgrajujejo tudi kineto, je to takšna sprememba, ki potrebuje nov predhodni
postopek.
AAG za celostno presojo vplivov na okolje

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

Arso je zato po uradni dolžnosti začel
predhodni postopek, v katerem se bo
ugotovilo, ali je za to spremembo treba
izvesti presojo vplivov na okolje in
pridobiti okoljevarstveno soglasje. Po
izjavi projektanta (iz inšpekcijskega
nadzora 19. 9. 2019) je "sicer betonska
kineta detajl polaganja cevovoda, ki v
samem bistvu ne spremeni objekta in
njegove namembnosti, to je odvajanja
komunalnih in tehnoloških vod, ter nima vpliva na tesnjenje cevovoda, hkrati

Kanal C0 FOTO: Bobo

pa omogoča dodatno varnost in kontrolo v povezavi z zaščito podzemnih
voda."
Na to pa so se ostro odzvali v AAG in 16. 6. 2020 na Arso poslali zahtevo za
vstop v postopek. "Iz pridobljene dokumentacije o tem projektu je razvidno,
da ima po vsej verjetnosti ali pa zagotovo nedopustne in prevelike vplive
na naravo, okolje, zdravje ljudi in premoženje prebivalcev v njegovi okolici.
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AAG predlaga Arsu, da v ugotovitvenem postopku predhodnega postopka
ugotovi, da je v primeru vgradnje povezovalnega kanala C0 zaradi
pomembnega vpliva na okolje treba izdelati celostno presojo vplivov
na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje za nameravani poseg."
Kot opozarjajo, je nujno potrebna presoja vplivov na okolje za Kanal C0 kot
rezultat predhodnega postopka. Še posebej to utemeljujejo s tem, da gre za
veliko in nedopustno tveganje za zdravje ljudi zaradi okužbe vode, pri čemer
ni izključen tudi covid-19 po dosedanjih ugotovitvah, in tudi za posebej
varovano območje pitne vode za 300.000 prebivalcev glavnega mesta
Slovenije ter še najmanj 120.000 dnevnih migrantov v Ljubljano. Treba je
preučiti tveganje vgradnje kanala C0 tudi z vidika več deset let v prihodnosti.
Nihče ne more danes zagotavljati, da se okužba vode, nenamerna ali
namerna, ne more zgoditi v prihodnosti, svarijo.
Kot izpostavljajo, še posebej zahtevajo upoštevanje dejstva, da spada ta vir
pitne vode v kritično infrastrukturo po Zakonu o kritični infrastrukturi. "Kar
pomeni, da gre za posebej, dodatno varovan vir pitne vode za glavno mesto
Slovenije, česar noben dokument MOL ne upošteva. Zato je dokumentacija
MOL pomanjkljiva na kritičnem sektorju za javno zdravje in tveganja
okužbe," trdijo v AAG.

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

Kot dodajajo, je ogrožanje pitne vode s fekalijami iz Kanala C0 še posebej
veliko zaradi mikroorganizmov človeškega in živalskega izvora: " bakterij,
virusov in parazitov. Nekateri se izredno težko odstranijo iz podtalnice. Tudi
kloriranje vode ni vedno uspešno, pa še nezdravo. V Sloveniji smo že imeli
smrtne primere ali težka obolenja zaradi onesnažene pitne vode s strupenimi
mikroorganizmi. Torej polaganje fekalnega kanala C0 ni v javno korist. Javna
korist ni veliko tveganje onesnaženja pitne vode, ki bi ga prinesla vgradnja
kanala C0, kakršnekoli ﬁzične izvedbe. AAG brani javno korist čiste
neklorirane pitne vode za desetletja naprej za Ljubljano, tudi kot glavno
mesto Slovenije."
Na MOL pojasnjujejo, da so "samoiniciativno, z namenom razjasnitve
nejasnosti in zavajanj, ki so se na to temo pojavile v javnosti, čeprav
zakonodaja tega ne zahteva, še dodatno vložili zahtevo za izvedbo
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predhodnega postopka za ta poseg.Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je
prav tako 10. 2. 2020 izdalo sklep, da se postopek za odpravo in
razveljavitev po nadzorstveni pravici Sklepov Agencije RS za okolje, začet
po uradni dolžnosti, ustavi. Ugotovitev ministrstva je, da ni podan noben
zakonski razlog za izrek ničnosti izdanih sklepov s strani ARSO. Ministrstvo
je 20. 2. 2020 izdalo tudi sklep o ustavitvi postopka nadzorstvene presoje
izdanih gradbenih dovoljenj Upravne enote Ljubljana, Izpostava Moste Polje,
za gradnjo javnega povezovalnega kanala (kanalizacijski zbiralnik C0) na
območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Nadzorstveni organ v postopku za
odpravo in razveljavitev izdanih gradbenih dovoljenj namreč ni zasledil
nobenih razlogov za odpravo ali razveljavitev le-teh, kot tudi ne obstoja
ničnostnih razlogov po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku."

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

Dodatno so pojasnili, da so dopustna odstopanja od gradbenega dovoljenja,
zato je v projektu za izgradnjo (PZI projekt) konkretiziran ukrep
dodatne zaščite kanala v dolžini 2,1 km, in sicer kot vodotesna
armiranobetonska kineta: "Kineta je namenjena preprečitvi vplivov kanala
na okoliško zemljino, tla in podzemno vodo. S TV kamero bo mogoče
preveriti tesnost cevovoda kadarkoli v fazi obratovanja. V ta namen je ob
cevovodu prostor za kamero v širini med 35 in 40 cm. Pred gradnjo je
izvajalec hidrogeološkega nadzora IRGO izdelal elaborat Varovanje
podzemne vode v času gradnje povezovalnega kanala C0 z zapisanimi in
konkretiziranimi ukrepi med gradnjo, ki jih mora izvajati izvajalec gradbenih
del. Cevi so iz centruifugiranega poliestra, skupaj s spoji je to najboljša
tehnologija na svetu. Garantirana življenjska doba je 150 let. Cevi bodo na
dolžini 2,1 kilometra nad tokom podzemne vode položene v
armiranobetonske kinete, šest metrov pod zemljo, zatrjujejo na ljubljanski
občini. Največja polnitev bo v času padavin, to je do 40-odstotna, običajno pa
bo zmogljivost cevi zasedena do 20-odstotno. Komunalna odpadna voda,
pomešana s padavinsko, teče gravitacijsko, ne pod pritiskom," so še dodali.
Očitki NVO, da se niso dovolj oglasili
Vlada na seznam pomembnih investicij, ki naj bi pospešile izhod iz krize po
covid-19, sicer ni uvrstila tega projekta. Minister za okolje in prostor Andrej
Vizjak je pojasnil, da ga je treba izpeljati po zakoniti poti, če pa to ni mogoče,
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je treba najti odgovorne za to, "zakaj so silili s projektom tako daleč, da se je
zataknil" . Vizjak meni, da bo postopek glede potrebnosti
pridobivanja okoljevarstvenega soglasja v kratkem zaključen in bo investitor
vedel, kako naprej.
Politika je sicer nevladnim organizacijam očitala, da se te niso dovolj
vključevale v ta projekt. V Slovenskem društvu za zaščito voda pa so na to
odgovorili, da se kot NVO zavzemajo za varovanje narave in menijo, da
mora pri tako obsežnih projektih imeti vodilno vlogo stroka: "V izdelavo
projekta so bili poleg strokovnjakov iz JP VOKA SNAGA vključeni tudi
urbanisti in soglasodajalci tako na lokalnem kot državnem nivoju. Strokovno
študijo je kot neodvisna institucija izdelal Geološki zavod Slovenije, iz
njegovih ugotovitev pa izhajajo vsi zaščitni ukrepi, ki so v izvajanju. Vsekakor
pa velja, da je vsak poseg v okolje potencialno tveganje. Treba pa ga je
ovrednotiti in omiliti. V SDZV si tudi želimo, da bi se v prihodnje v take
projekte že na samem začetku lahko z opazovalci vključevale tudi tiste NVO,
ki imajo s predmetnega področja dovolj strokovnih kompetenc in znanj. Tako
pa žal danes le ugotavljamo, da projekt kanal C0 postaja vse bolj politično
obarvan."

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

Na takšne očitke so v AAG odgovorili: "Alpe Adria Green je ena redkih NVO,
ki se ukvarja s konkretnimi problemi onesnaževanja na posameznih lokacijah
s ciljem, ne samo da opozarja, ampak da gre tudi v skrajnem primeru na
sodišče v interesu prebivalcev. V konkretnem primeru je bil ves dokazni
material, s katerim smo razpolagali, posredovan tudi na DZ RS, ki ga je
obravnaval in zadolžil MOP za ukrepanje. Ko se je zamenjala oblast, je tudi
ta primer v DZ in MOP šel v pozabo. Nov interventni zakon želi omejiti NVO
tudi na tem področju," so še izpostavili.
Kot so se na to odzvali Ekologi brez meja, "projekta ne poznamo v
podrobnosti, niti nismo strokovnjaki za to področje, zato vrednostnih sodb ne
dajemo. Na prvi pogled je seveda zadeva videti sumljivo, a si ne smemo
dovoliti soditi knjige po platnicah. Pri varovanju zdravja, narave in okolja velja
previdnostno načelo, a je njegovo breme primarno na načrtovalcih in
odločevalcih. Neposredno prizadeti posamezniki in nevladne organizacije
smo le dodatni mehanizem nadzora. Takšne obtožbe komentiramo kot
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neroden poskus diskreditacije, ker hkrati želijo, da bi se NVO boljvključevali v
postopke in da bi se manj. Da bi v NVO imeli strokovne sogovornike, a hkrati
da se vsi ukvarjamo z vsem, torej nestrokovnost. Oglasilo se je več NVO, a
jim te očitno niso dovolj."
"Umestitev kanalizacije v (iz)vir pitne vode tik nad potresno prelomnico, v
zemljini intenzivnih vzgonskih napetosti, ni v javnem interesu, zato
predlagamo umik pet km trase kanalizacije iz vodonosnika od Broda do
Ježice. Investitor MOL naj poišče rešitev, ki ne bo ogrožala dragocenih in
nenadomestljivih vodnih virov," pa vztrajajo v AAG.
Krajani Broda, ki si želijo, da se projekt zaključi, pa poudarjajo, da obsojajo
nabiranje političnih točk. "Ob izgradnji C0 pa tudi odločno podpiramo
vse varnostne ukrepe za varovanje podtalnice, saj si resnično ne moremo
privoščiti onesnaženja pitne vode. Nabiranje političnih točk pa obsojamo in
se sprašujemo, kje so vsi ti bili, ko smo se borili proti izgradnji severne trase
daljnovoda, ki ga Elektro še vedno ni opustil. Ta pa dejansko pomeni bistven
poseg v naša življenja, podvojena napetost nad šolo, vrtcem, skozi naselje
pa ogrožanje obstoja. Že ob trenutni elektriﬁkaciji, ki teče neposredno našimi
glavami desetletja opažamo izjemno visoko število rakavih obolenj in
izničeno vrednost nepremičnin pod daljnovodi," se sprašuje krajan Broda

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

N.N.
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Furs lani izdal za slabih šest milijonov glob zaradi dela na črno

S plačevanjem v gotovini se nekateri delodajalci izogibajo plačilu prispevkov
G. K.| 21. junij 2020 ob 12 06
Ljubljana - MMC RTV SLO

V zadnjem času gre pri kršenju pravic delavcem predvsem za neizplačevanje plač oz. davkov in prispevkov zaposlenim, ko ti ne prejmejo plačila za …

Finančna uprava RS (Furs) je v boju s sivo ekonomijo lani namenila posebno pozornost delu in zaposlovanju na črno. Izvedli
so 11.982 nadzorov, pri čemer so v 22,3 odstotka primerov odkrili kršitve.

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

Vladna komisija za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno v poročilu, objavljenem na spletnih straneh vlade, ugotavlja, da Fursu uspe
odkriti velik delež nepravilnosti, kar je "posledica dobro načrtovanih in izvedenih ciljno usmerjenih nadzorov".
Največ prijav s področja zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno sicer prejema prav Furs. Lani jih je naštel 2826 zoper 3504
zavezance. Furs je tako v okviru 2427 prekrškovnih postopkov obravnaval 2826 prekrškov in skupno izrekel za 5,8 milijona evrov glob. Ob
tem je podal tudi 11 kazenskih ovadb za kaznivo dejanje zaposlovanja na črno po kazenskem zakoniku. Posledično je prišlo do dveh
obsodilnih sodb s pogojno kaznijo za storilca.
Tudi Tržni inšpektorat RS za delo na področju dela na črno opravi precej nadzorov, a "gre v večini primerov za preverjanje ustreznosti
registracije in dovoljenja registriranih subjektov, v posamičnih primerih pa tudi za nedovoljeno reklamiranje ali omogočanje dela na črno od
registriranih subjektov". Četudi ne gre za delo na črno v dobesednem pomenu, pa takšen nadzor po navedbah komisije pripomore k
urejenosti trga, predvsem pri preverjanju listin o izpolnjevanju pogojev, ki je "ključen pogoj za zakonito in strokovno opravljanje dejavnosti".

Furs je lani posebno pozornost namenil boju proti delu na črno. Foto: BoBo

Problematični prevozi potnikov

Inšpektorat RS za infrastrukturo na področju nadzorov še naprej kot problematičen izpostavlja segment nadzora nad prevozi potnikov z
osebnimi vozili, kjer je dokazovanje dela na črno posebej težavno.
Inšpektorat RS za šolstvo na drugi strani navaja, da zakonodaja omogoča ustanavljanje zasebnih vrtcev ali opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje, a se še vedno pojavljajo številni ponudniki varstva otrok, ki se izogibajo registrskim postopkom, v katerih bi morali izkazati
izpolnjevanje predpisanih kadrovskih pogojev ter pogojev za prostor in opremo. "S tem se vzpostavljajo tvegane situacije za otroke, ki so
nedopustne, zato je treba za preprečitev tovrstnih ravnanj področni zakon dopolniti z ustreznimi ukrepi," je mogoče brati v poročilu.
Na področju, ki je v domeni Inšpektorata RS za notranje zadeve, naj bi bile težave v zasebnem varovanju, kjer naj bi prihajalo do dela na črno
in plačevanja na roko, a je v praksi to težko dokazati.
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Policija medtem v primerih kaznivih dejanj zaposlovanja na črno ne ugotavlja bistvenih razlik s preteklimi leti. "Največkrat gre za opravljanje
dela brez prijave v ustrezno zdravstveno zavarovanje in brez ustreznih dovoljenj za delo," navaja komisija. Policisti še vedno ugotavljajo tudi,
da se tovrstna kazniva dejanja najpogosteje pojavljajo v gradbeništvu, gostinstvu in avtoprevozništvu, zaznavajo pa jih tudi v drugih
storitvenih dejavnostih.

Plačevanje v gotovini

V sklopu kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost pa je v zadnjih letih najštevilčnejše kaznivo dejanje kršitev temeljnih
pravic delavcev. Gre predvsem za neizplačevanje plač oz. davkov in prispevkov zaposlenim, ko ti ne prejmejo plačila za opravljeno delo ali ga
prejmejo v gotovini, v manjši meri pa za kršitve glede sklenitve oz. nezakonitega prenehanja delovnega razmerja.
Komisija se je dotaknila tudi osebnega dopolnilnega dela, pri čemer je navedla, da so njegovi izvajalci lani skupaj našteli 2,7 milijona evrov
prihodkov. Za to delo je bilo sicer pridobljenih 20.733 vrednotnic.
Med njenimi priporočili za naprej so pogostejši sestanki oz. dobro sodelovanje nadzornikov s pristojnimi ministrstvi, sodobna informacijska
podpora, ustanovitev skupine za postopke s tujci, ki bi nadzirala zakonitost prebivanja tujcev, obveščanje javnosti o posebej problematičnih
ugotovitvah s terena, kadrovska popolnitev inšpekcij in skupno usposabljanje inšpektorjev.
Furs

kazni

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

delo na črno
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V teh poklicih napovedujejo
odpuščanja

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

AVTOR

B. P., STA

PROFIMEDIA

Delodajalci do konca leta napovedujejo 0,2odstotni upad zaposlenosti.
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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).

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

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.
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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).

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

Na trgu dela prišlo do obrata
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.
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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

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

izpostavilo, da to ni bilo potrebno zaradi ukrepov države.

ANŽE PETKO VŠEK

Da so morali odpuščati, je odgovorila skoraj petina (19,2
odstotka) delodajalcev. Največ med temi je velikih podjetij z 250
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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.
POSLEDICE

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

Brezposelni. To so nove številke.

Med tistimi najbolj na udaru predelovalne
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
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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.

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

dezurni@zurnal24.si
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Furs izrekel za 5,8 milijona
evrov glob

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

AVTOR

STA

PROFIMEDIA

Finančna uprava je v boju proti sivi ekonomiji tudi
v lanskem letu namenila posebno pozornost
področju nadzora dela in zaposlovanja na črno.
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Finančna uprava RS (Furs) je lani izvedla 11.982 nadzorov, pri
čemer je v 22,3 odstotka primerih odkrila kršitve. Izrekla je za
5,8 milijona evrov glob, je razvidno iz letnega poročila posebne
vladne komisije.
Vladna komisija za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno
v poročilu, objavljenem na spletnih straneh vlade, ugotavlja, da
Furs uspe odkriti velik delež nepravilnosti, kar je "posledica dobro
načrtovanih in izvedenih ciljno usmerjenih nadzorov"

.

Največ prijav s področja zakona o preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno sicer prejema prav Furs. Lani jih je naštel

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

2826 zoper 3504 zavezance.

Padle tudi kazenske ovadbe
Finančna uprava je tako v okviru 2427 prekrškovnih postopkov
obravnavala 2826 prekrškov in skupno izrekla za 5,8 milijona
evrov glob. Ob tem je podala tudi 11 kazenskih ovadb za
kaznivo dejanje zaposlovanja na črno po kazenskem zakoniku.
Posledično je prišlo do dveh obsodilnih sodb s pogojno kaznijo
za storilca.
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Tudi Tržni inšpektorat RS za delo na področju dela na črno
opravi precejšnje število nadzorov, a "gre v večini primerov za preverjanje
ustreznosti registracije in dovoljenja registriranih subjektov, v posamičnih primerih pa tudi za

.

nedovoljeno reklamiranje ali omogočanje dela na črno s strani registriranih subjektov"

Četudi ne gre za delo na črno v dobesednem pomenu, pa
takšen nadzor po navedbah komisije pripomore k urejenosti
trga, predvsem pri preverjanju listin o izpolnjevanju pogojev, ki
je "ključen pogoj za zakonito in strokovno opravljanje dejavnosti".

Nekatera področja še posebej problematična
Inšpektorat RS za infrastrukturo na področju nadzorov še naprej

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

kot problematičen izpostavlja segment nadzora nad prevozi
potnikov z osebnimi vozili, kjer je dokazovanje dela na črno
posebej težavno.
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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!

PROFIMEDIA

Inšpektorat RS za šolstvo na drugi strani navaja, da zakonodaja
omogoča ustanavljanje zasebnih vrtcev ali opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje, a se še vedno pojavljajo številni ponudniki
varstva otrok, ki se izogibajo registrskim postopkom, v katerih bi
morali izkazati izpolnjevanje predpisanih kadrovskih pogojev ter
pogojev za prostor in opremo.
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"S tem se vzpostavljajo tvegane situacije za otroke, ki so nedopustne, zato je treba za preprečitev
tovrstnih ravnanj področni zakon dopolniti z ustreznimi ukrepi,"

je mogoče brati v

poročilu. Na področju, ki je v domeni Inšpektorata RS za
notranje zadeve, naj bi bile težave v zasebnem varovanju, kjer
naj bi prihajalo do dela na črno in plačevanja na roko, a je v
praksi to težko dokazati.

Nad delo na črno tudi policija
Policija medtem v primerih kaznivih dejanj zaposlovanja na črno
ne ugotavlja bistvenih razlik s preteklimi leti. "Največkrat gre za opravljanje
dela brez prijave v ustrezno zdravstveno zavarovanje in brez ustreznih dovoljenj za delo,"

navaja

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

komisija.
Policisti še vedno ugotavljajo tudi, da se tovrstna kazniva
dejanja najpogosteje pojavljajo v gradbeništvu, gostinstvu in
avtoprevozništvu, zaznavajo pa jih tudi v drugih storitvenih
dejavnostih.
V sklopu kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno
varnost pa je v zadnjih letih najštevilčnejše kaznivo dejanje
kršitev temeljnih pravic delavcev. Gre predvsem za
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neizplačevanje plač oz. davkov in prispevkov zaposlenim, ko ti
ne prejmejo plačila za opravljeno delo ali ga prejmejo v gotovini,
v manjši meri pa za kršitve glede sklenitve oz. nezakonitega
prenehanja delovnega razmerja.
Komisija se je dotaknila tudi osebnega dopolnilnega dela, pri
čemer je navedla, da so njegovi izvajalci lani skupaj zabeležili
2,7 milijona evrov prihodkov. Za to delo je bilo sicer pridobljenih
20.733 vrednotnic.

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

dezurni@zurnal24.si

32

Delo.si
Država: Slovenija

21.06.2020
Nedelja, 10:48

Kazalo

https://www.delo.si/novice/slovenija/furs-jih-je-o...

1/2

Furs jih je oglobil za šest milĳonov evrov
Pri delodajalcih in delojemalcih na črno lani kršitve odkrili
pri vsakem petem nadzoru – to je v več kot 2825 primerih.
Objavljeno
21. junij 2020 10.45

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

Posodobljeno
21. junij 2020 10.45

Odpri galerijo

Najpogostejši kršitelji dela in zaposlovanja na črno so v gradbeništvu, gostinstvu in avtoprevozništvu. Foto: Jože Pojbič/Delo

Polona Malovrh
Ljubljana – Finančna uprava (Furs) je lani v nekaj več kot 11.980 nadzorih dela in zaposlovanja na črno odkrila 2826 kršitev in izrekla za 5,8 milijona evrov glob ter podala enajst
kazenskih ovadb, piše v letnem poročilu posebne vladne komisije za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno.
Največ prijav s področja zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno prejme prav Furs. Lani so jih, kot poročilo povzema STA, prejeli 2826 zoper 3504 zavezance. Od enajstih
vloženih ovadb sta se dve končali pred sodiščem, ki je oba storilca obsodilo na pogojno kazen.
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Tudi na tržni inšpektorat na področju dela na črno odpade precej nadzorov; tržni inšpektorji v večini primerov preverjajo ustreznost registracije in dovoljenja registriranih subjektov ter
nedovoljeno reklamiranje ..., kar prav tako pripomore k urejenosti trga dela.

Težko dokazljivo plačevanje na roko
Inšpektorat za infrastrukturo na področju nadzorov kot problematičen ocenjuje prevoz
potnikov z osebnimi vozili, kjer je dokazovanje dela na črno posebej težavno, inšpektorat za
šolstvo pa navaja, da zakonodaja omogoča ustanavljanje zasebnih vrtcev ali opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje, a se še vedno pojavljajo številni ponudniki varstva otrok, ki se
izogibajo registrskim postopkom, v katerih bi morali izkazati izpolnjevanje predpisanih
kadrovskih pogojev ter pogojev za prostor in opremo.
O delu na črno in plačilu na roko v zasebnem varovanju, ki ga je v praksi težko dokazati,
poroča inšpektorat za notranje zadeve, Policija pa v primerih kaznivih dejanj zaposlovanja
na črno ne ugotavlja bistvenih razlik s preteklimi leti, saj da gre največkrat za »opravljanje
dela brez prijave v ustrezno zdravstveno zavarovanje in brez ustreznih dovoljenj za delo«.
Najpogostejši kršitelji so v gradbeništvu, gostinstvu in avtoprevozništvu.

Ne dajo plač, ne plačajo davkov
Kontaktni podatki za prijave zaposlovanja na črno
Finančna uprava Republike Slovenije
telefon: 080 11 22
e-naslov: prijave.fu@gov.si

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

Tržni inšpektorat Republike Slovenije (za pravne osebe in s.p.)
e-naslov: gp.tirs@gov.si
Finančna uprava Republike Slovenije (za posameznike)
anonimni telefon: 080 11 22
e-naslov: prijave.fu@gov.si
Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo
e-naslov: gp.irsi@gov.si

Furs je lani prijel prejeli 2826 prijav za delo na črno zoper 3504 zavezance. Foto
Shutterstock

V sklopu kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost so v zadnjih letih
najpogostejše kršitve temeljnih pravic delavcev, kot so neizplačevanje plač oziroma
neporavnavanje davkov in prispevkov zaposlenim, ko ti ne prejmejo plačila za opravljeno
delo ali ga prejmejo v gotovini, v manjši meri pa kršitve zaradi sklenitve oziroma
nezakonitega prenehanja delovnega razmerja.

Komisija se je dotaknila tudi osebnega dopolnilnega dela, kjer so izvajalci lani skupaj
zabeležili 2,7 milijona evrov prihodkov. Za to delo je bilo sicer pridobljenih 20.733 vrednotnic.

Podprite Delo
Naše delo je, da vi veste več. In poročanje za Delo - je delo. Kot vsako drugo. Pošteno delo si zasluži plačilo. Naročite se na delo.si že za 1,49€ na mesec.
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Mariborski študenti uspešni s poljedelskim
robotom
Ekipa študentov in raziskovalcev z mariborske univerze že več let razvija avtonomnega poljedelskega robota, ki bi olajšal
delo v kmetijstvu. Cilj je izdelati napravo, ki se premika po polju povsem samostojno, ne da bi poškodovala rastline,
obenem pa opravlja različna dela, na primer odstranjuje plevel. Uspešno so ga predstavili na več tekmovanjih.
V projektu združujejo praktična in teoretična znanja o kmetijstvu, računalništvu, elektroniki in strojništvu. "Farmbeast je
študentski projekt, kjer je bistveno to, da se študenti na zanimiv, poučen in kreativen način učijo in pridobijo uporabne
izkušnje," je za STA povedal vodja projekta Jurij Rakun s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v
Mariboru.
Ker ima robot manjše dimenzije, je njegova uporabnost omejena, a vseeno služi kot razvojno orodje, s pomočjo katerega
lahko razvijajo in preizkušajo možne rešitve. "Ideja je, da bi s takšnimi roboti poenostavili delo, ga avtomatizirali, da bo
narejeno hitreje, natančneje, bolj prijazno do narave in z nižjimi stroški," je povedal.
Delo na robotu na katedri za biosistemsko inženirstvo kombinirajo z manjšimi študentskimi projekti, ki se financirajo iz
razpisov Po kreativni poti do praktičnega znanja in Študentski inovativni projekti za družbeno korist. Na takšen način so
doslej izvedli že šest projektov, vsak se je posvetil določeni nalogi, ki naj bi jo opravljal omenjeni robot.
Lani so kot priključno enoto robota izdelali sistem, ki zaznava plevel, nato pa ga odstrani na različne načine. če gre za
manjše plevele, jih odstrani s pomočjo laserskega žarka. Večji plevel odstrani mehansko, tako da ga odreže. Pri
trdovratnejših vrstah uporablja za odstranjevanje kemične pripravke, ki pa jih nanese samo na mesta, na katerih je to
potrebno.

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

V letošnjem letu nadgrajujejo sistem tako, da naprava nanaša različne kemične pripravke glede na to, ali gre za ozko- ali
širokolistni plevel, kemikalije pa pripravi v trenutku, ko jih dejansko potrebuje in v ravno pravih količinah, torej brez
ostankov in brez dodatnega obremenjevanja okolja.
"Manjše robote razvijamo že 12 let in jih bomo tudi v prihodnje, se pa zelo trudimo dobiti projekt, iz katerega bi lahko
zgradili večjega robota," je dodal Rakun. Na takšnem, robustnejšem robotu, ki bi bil uporaben za delo v vinogradu, delajo
v okviru mednarodnega projekta Rovitis 4.0, ki ga izvajajo v Italiji kot edini tuji partner.
Da lahko nastale nove ali izboljšane robote realno ovrednotijo, se vsako leto udeležijo mednarodnega tekmovanja
poljskih robotov (Field Robot Event), kjer so v preteklih letih dosegli več odmevnih rezultatov. Lani so na tekmovanju v
Heilbronnu v Nemčiji osvojili prvo mesto v disciplini Prosti slog. Letos je to tekmovanje prvič v 18 letih odpadlo.
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Dars pripravlja širitev dveh avtocestnih vpadnic
v Ljubljano, ob tem pozivi k celostni rešitvi
prometnih težav
Dars je nedavno objavil javni naročili za pripravo projektne dokumentacije za ureditev tretjega pasu na avtocestnem
odseku med Kozarjami in Vrhniko in Zadobrovo in Domžalami. S projektom želijo prispevati k rešitvi prometnih težav na
območju Ljubljane, ob tem pa se pojavljajo pozivi k celostni ureditvi tega vprašanja.
Na Darsu so za STA pojasnili, da se je promet na obeh avtocestnih odsekih v zadnjih letih močno povečal. Med
Brezovico in Vrhniko je med 2015 in 2019 narasel za skoraj petino na povprečno skoraj 67.100 vozil na dan, med
Domžalami in Zadobrovo pa za nekaj manj kot četrtino na povprečno 59.600 vozil na dan.
Cilj Darsovih načrtov je povečati pretočnost in varnost poteka prometa in učinkoviteje obvladovati prometne tokove. Z
nekoliko povečano zmogljivostjo na obeh odsekih pričakujejo tudi bolj enakomeren in umirjen prometni tok ob prometnih
konicah.
Na podlagi izdelane idejne zasnove vzpostavitve tretjega pasu na teh odsekih na Darsu ocenjujejo, da bo skupna
vrednost obeh investicij okoli 90 milijonov evrov.
Dodatni pas bodo pridobili s preoblikovanjem obstoječega odstavnega pasu v vozni pas, za kar pa je treba izvesti
razširitev prečnega profila ceste ob današnjem odstavnem pasu. Zaradi preoblikovanja odstavnih v vozne pasove so
predvidene še druge prilagoditve.

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

Dars ima pri teh projektih tudi podporo ministrstva za infrastrukturo. Tam so za STA spomnili, da se je predvsem po
vstopu Slovenije v EU leta 2004 in ob dograditvi avtocestnega omrežja tranzitni promet po Sloveniji, ki uživa zelo dobro
geostrateško lego, močno povečal.
Ljubljana je poleg tega tudi slovenska prestolnica, kamor poleg stalnih in začasnih prebivalcev dnevno migrira okoli
110.000 vozil, zato je na ljubljanskem območju obremenitev cestnega omrežja največja v celotni državi. Najvišje
obremenitve segajo celo do povprečno 80.000 vozil dnevno. Obstoječe avtocestno omrežje je tako močno
preobremenjeno, preobremenjenost pa se bo v prihodnje po pričakovanjih ministrstva še povečevala.
Strategija razvoja prometa in resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa za obdobje do leta 2030 tako
vključujeta tudi ukrep za širitev ljubljanskega avtocestnega obroča oz. ljubljanske obvoznice s priključnimi kraki in ostali
potrebni ukrepi.
Cilji projekta ureditve ljubljanskega avtocestnega obroča in priključnih krakov so tako med drugim zagotavljanje ustrezne
zmogljivosti celovitega omrežja in čim večje prometne varnosti, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na bivalno
okolje in načrtovanje rešitev, katerih izvedba čim manj vpliva na odvijanje prometa med gradnjo.
Drugačnega mnenje so okoljevarstveniki. Kot so za STA povedali v društvu Focus, zagovarjajo celostni pogled na
urejanje prometa, rešitve za dnevne migracije, ki so največji vir zastojev, pa vidijo v razvoju javnega potniškega prometa,
nadgradnji in dograditvi železniškega omrežja in drugih oblikah trajnostne mobilnosti. Ukrepi na cestah bi morali biti tako
zadnji izhod v sili.
Spominjajo tudi na akcijski načrt za ljubljansko urbano regijo. Tam namreč piše, da razprave o širitvah cest sledijo šele,
ko se izvedejo vsi ukrepi trajnostne mobilnosti in investicije na železniškem omrežju. Po njihovem prepričanju se lahko
tako o širitvi cest pogovarjamo šele po 2030.
Okoljevarstveniki izhajajo iz teorije induciranega prometa, po kateri številni primeri iz mest in velemest po svetu kažejo,
da izboljšava posamezne ceste vpliva na povečanje avtomobilskega prometa na tej cesti in na širšem območju.
Povečanje je največje prav tam, kjer so zastoji največji.
Tudi na infrastrukturnem ministrstvu priznavajo, da je potrebno kompleksno in celovito reševanja prometne problematike
na ljubljanskem cestnem obroču in vpadnih avtocestah, torej sočasna uvedba ostalih ukrepov, kot so ureditev
železniškega prometa in ukrepov trajnostne mobilnosti. A vse opravljene projekcije po njihovih navedbah kažejo, da je
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širitev cestne infrastrukture nujna ne glede na ukrepe trajnostne mobilnosti in s področja železnic. Ukrepi trajnostne
mobilnosti so v določenih segmentih celo zelo odvisni od propustnosti cest, dodajajo.
Na Prometnotehniškem inštitutu pri ljubljanski fakulteti za gradbeništvu in geodezijo pa so za STA zapisali, da je
Slovenija neenakomerno in razpršeno poseljena, posledica tega pa je potreba po zelo gosti in dolgi prometni mreži, ki je
na prebivalca med najgostejšimi v Evropi.
V takih razmerah in ob konstantni rasti prometa je po njihovi oceni zelo težko, če ne nemogoče, organizirati učinkovit in
ekonomičen javni prevoz. V Ljubljano ob tem dnevno iz okoliških krajev prihaja okoli 130.000 ljudi, zmogljivost vseh oblik
javnega prevoza pa je le okoli 50.000 uporabnikov.
Glede širjenja ljubljanskega avtocestnega obroča in avtocestnih vpadnic se na inštitutu strinjajo z ugotovitvami študije
Izhodišča urejanja ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih avtocest, ki sta jo za Dars izdelali podjetji PNZ in LUZ
ob sodelovanju državne inženirske družbe DRI.

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

Eden od poudarkov študije je namreč, da te problematike ni mogoče rešiti le s širitvijo obstoječih ali gradnjo novih cest,
ampak s sočasnim uveljavljanjem ukrepov trajnostne mobilnosti in razvojem železniškega prometnega omrežja. Zato so
prizadevanja v smeri uresničevanja teh ukrepov nujna.
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Furs na področju dela na črno lani izrekel za 5,8
milijona evrov glob
Finančna uprava RS (Furs) je v boju proti sivi ekonomiji tudi v lanskem letu namenila posebno pozornost področju
nadzora dela in zaposlovanja na črno. Skupaj je izvedla 11.982 nadzorov, pri čemer je v 22,3 odstotka primerih odkrila
kršitve. Izrekla je za 5,8 milijona evrov glob, je razvidno iz letnega poročila posebne vladne komisije.
Vladna komisija za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno v poročilu, objavljenem na spletnih straneh vlade,
ugotavlja, da Furs uspe odkriti velik delež nepravilnosti, kar je "posledica dobro načrtovanih in izvedenih ciljno usmerjenih
nadzorov".
Največ prijav s področja zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno sicer prejema prav Furs. Lani jih je naštel
2826 zoper 3504 zavezance.
Finančna uprava je tako v okviru 2427 prekrškovnih postopkov obravnavala 2826 prekrškov in skupno izrekla za 5,8
milijona evrov glob. Ob tem je podala tudi 11 kazenskih ovadb za kaznivo dejanje zaposlovanja na črno po kazenskem
zakoniku. Posledično je prišlo do dveh obsodilnih sodb s pogojno kaznijo za storilca.
Tudi Tržni inšpektorat RS za delo na področju dela na črno opravi precejšnje število nadzorov, a "gre v večini primerov za
preverjanje ustreznosti registracije in dovoljenja registriranih subjektov, v posamičnih primerih pa tudi za nedovoljeno
reklamiranje ali omogočanje dela na črno s strani registriranih subjektov".
Četudi ne gre za delo na črno v dobesednem pomenu, pa takšen nadzor po navedbah komisije pripomore k urejenosti
trga, predvsem pri preverjanju listin o izpolnjevanju pogojev, ki je "ključen pogoj za zakonito in strokovno opravljanje
dejavnosti".

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

Inšpektorat RS za infrastrukturo na področju nadzorov še naprej kot problematičen izpostavlja segment nadzora nad
prevozi potnikov z osebnimi vozili, kjer je dokazovanje dela na črno posebej težavno.
Inšpektorat RS za šolstvo na drugi strani navaja, da zakonodaja omogoča ustanavljanje zasebnih vrtcev ali opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje, a se še vedno pojavljajo številni ponudniki varstva otrok, ki se izogibajo registrskim
postopkom, v katerih bi morali izkazati izpolnjevanje predpisanih kadrovskih pogojev ter pogojev za prostor in opremo.
"S tem se vzpostavljajo tvegane situacije za otroke, ki so nedopustne, zato je treba za preprečitev tovrstnih ravnanj
področni zakon dopolniti z ustreznimi ukrepi," je mogoče brati v poročilu.
Na področju, ki je v domeni Inšpektorata RS za notranje zadeve, naj bi bile težave v zasebnem varovanju, kjer naj bi
prihajalo do dela na črno in plačevanja na roko, a je v praksi to težko dokazati.
Policija medtem v primerih kaznivih dejanj zaposlovanja na črno ne ugotavlja bistvenih razlik s preteklimi leti. "Največkrat
gre za opravljanje dela brez prijave v ustrezno zdravstveno zavarovanje in brez ustreznih dovoljenj za delo," navaja
komisija.
Policisti še vedno ugotavljajo tudi, da se tovrstna kazniva dejanja najpogosteje pojavljajo v gradbeništvu, gostinstvu in
avtoprevozništvu, zaznavajo pa jih tudi v drugih storitvenih dejavnostih.
V sklopu kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost pa je v zadnjih letih najštevilčnejše kaznivo dejanje
kršitev temeljnih pravic delavcev. Gre predvsem za neizplačevanje plač oz. davkov in prispevkov zaposlenim, ko ti ne
prejmejo plačila za opravljeno delo ali ga prejmejo v gotovini, v manjši meri pa za kršitve glede sklenitve oz. nezakonitega
prenehanja delovnega razmerja.
Komisija se je dotaknila tudi osebnega dopolnilnega dela, pri čemer je navedla, da so njegovi izvajalci lani skupaj
zabeležili 2,7 milijona evrov prihodkov. Za to delo je bilo sicer pridobljenih 20.733 vrednotnic.
Med njenimi priporočili za naprej so pogostejši sestanki oz. dobro sodelovanje nadzornikov s pristojnimi ministrstvi,
sodobna informacijska podpora, ustanovitev skupine za postopke s tujci, ki bi nadzirala zakonitost prebivanja tujcev,
obveščanje javnosti o posebej problematičnih ugotovitvah s terena, kadrovska popolnitev inšpekcij in skupno
usposabljanje inšpektorjev.
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Mariborski študenti razvili robota, ki lajša delo na polju
UREDNIŠTVO • 1 ura

Mariborski študenti se že več let razvijajo poljedelskega robota, ki bi olajšal delo v kmetijstvu. “Ideja je, da bi s takšnimi roboti
poenostavili delo, ga avtomatizirali, da bo narejeno hitreje, natančneje, bolj prijazno do narave in z nižjimi stroški,” pojasnjuje
vodja projekta.

Ekipa študentov in raziskovalcev z mariborske univerze že več let razvija avtonomnega poljedelskega robota, ki bi olajšal delo v kmetijstvu. Cilj je
izdelati napravo, ki se premika po polju povsem samostojno, ne da bi poškodovala rastline, obenem pa opravlja različna dela, na primer odstranjuje
plevel. Uspešno so ga predstavili na več tekmovanjih.

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

V projektu združujejo praktična in teoretična znanja o kmetijstvu, računalništvu, elektroniki in strojništvu. “Farmbeast je študentski projekt, kjer je
bistveno to, da se študenti na zanimiv, poučen in kreativen način učijo in pridobijo uporabne izkušnje,” je za STA povedal vodja projekta Jurij
Rakuns Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru.

Delo na robotu na katedri za biosistemsko inženirstvo kombinirajo z manjšimi študentskimi projekti, ki se
ﬁnancirajo iz razpisov Po kreativni poti do praktičnega znanja in Študentski inovativni projekti za
družbeno korist. Na takšen način so doslej izvedli že šest projektov, vsak se je posvetil določeni nalogi, ki
naj bi jo opravljal omenjeni robot.

Ker ima robot manjše dimenzije, je njegova uporabnost omejena, a vseeno služi kot razvojno orodje, s pomočjo katerega lahko razvijajo in
preizkušajo možne rešitve. “Ideja je, da bi s takšnimi roboti poenostavili delo, ga avtomatizirali, da bo narejeno hitreje, natančneje, bolj prijazno do
narave in z nižjimi stroški,” je povedal.
Delo na robotu na katedri za biosistemsko inženirstvo kombinirajo z manjšimi študentskimi projekti, ki se ﬁnancirajo iz razpisov Po kreativni poti
do praktičnega znanja in Študentski inovativni projekti za družbeno korist. Na takšen način so doslej izvedli že šest projektov, vsak se je
posvetil določeni nalogi, ki naj bi jo opravljal omenjeni robot.

Robot, ki odstrani plevel
Lani so kot priključno enoto robota izdelali sistem, ki zaznava plevel, nato pa ga odstrani na različne načine. če gre za manjše plevele, jih odstrani s
pomočjo laserskega žarka. Večji plevel odstrani mehansko, tako da ga odreže. Pri trdovratnejših vrstah uporablja za odstranjevanje kemične
pripravke, ki pa jih nanese samo na mesta, na katerih je to potrebno.
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“Manjše robote razvijamo že 12 let in jih bomo tudi v prihodnje, se pa zelo trudimo dobiti projekt, iz
katerega bi lahko zgradili večjega robota,” je dodal Rakun. Na takšnem, robustnejšem robotu, ki bi bil
uporaben za delo v vinogradu, delajo v okviru mednarodnega projekta Rovitis 4.0, ki ga izvajajo v Italiji
kot edini tuji partner.

V letošnjem letu nadgrajujejo sistem tako, da naprava nanaša različne kemične pripravke glede na to, ali gre za ozko- ali širokolistni plevel,
kemikalije pa pripravi v trenutku, ko jih dejansko potrebuje in v ravno pravih količinah, torej brez ostankov in brez dodatnega obremenjevanja okolja.
“Manjše robote razvijamo že 12 let in jih bomo tudi v prihodnje, se pa zelo trudimo dobiti projekt, iz katerega bi lahko zgradili večjega robota,” je
dodal Rakun. Na takšnem, robustnejšem robotu, ki bi bil uporaben za delo v vinogradu, delajo v okviru mednarodnega projekta Rovitis 4.0, ki ga
izvajajo v Italiji kot edini tuji partner.
Da lahko nastale nove ali izboljšane robote realno ovrednotijo, se vsako leto udeležijo mednarodnega tekmovanja poljskih robotov (Field Robot
Event), kjer so v preteklih letih dosegli več odmevnih rezultatov. Lani so na tekmovanju v Heilbronnu v Nemčiji osvojili prvo mesto v disciplini Prosti
slog. Letos je to tekmovanje prvič v 18 letih odpadlo.

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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Kako Covid spreminja svet? 10 velikih idej za novo realnost
(2. del)
V prvem delu članka smo že opozorili na nekaj ključnih področij, ki bodo v središču
okrevanja po »koronakrizi«, v drugem delu pa nadaljujemo s spolno enakopravnostjo,
prihodnostjo izobraževanja in učenja, novimi oblikami globalizacije, plačami zdravstvenih
delavcev in prihodnostjo trgovine.
Zaradi pandemije je po podatkih Združenih narodov izpuhtelo več kot tisoč milijard
dolarjev, pri Svetovni banki pa so junija ocenili okoli 5,2-odstotno skrčenje svetovnega
gospodarstva. Pa si poglejmo naslednje »velike ideje« za novo realnost po
»koronakrizi«.
Spolna enakost bo večja
Ženske predstavljajo 70% globalnega delovne sile v zdravstvu, kar pomeni, da so bile v
prvih bojnih linijah pandemije v večini ženske. Obstaja ogromno člankov na temo, zakaj
so politične voditeljice, kot so Angela Merkel, Jacinda Ardern, Sanna Marin ali Tsai Ing-wen bolje reagirale na pandemijo kot moški,
istočasno pa strokovnjaki napovedujejo, da bo ekonomska kriza najbolj udarila ravno ženske.
V primeru tipičnih recesij so najbolj prizadete tipično moške industrije, kot sta gradbeništvo in proizvodnja. Tokratna kriza ima največji
vpliv na trgovino, turizem in zdravstvo, torej »ženska« področja. Če k temu dodamo še več obremenitev doma, torej izobraževanje
otrok od doma, kuhanje in podobno, lahko vidimo, kakšne razlike nastajajo med moškimi in ženskami.
Kljub vsemu pa morda ravno ta kriza predstavlja priložnost za zmanjšanje vrzeli med spoloma. »Fleksibilni načini dela bodo ostali
med nami, kar pomeni priložnost za ženske,« pravi Nuria Chinchilla, profesorica vodenja in človeškega menedžmenta na IESE
Business School.
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Prihodnost izobraževanja in učenja
Koronavirus je povečal povpraševanje po spletnih orodjih za izobraževanje na daljavo. Od marca naprej so učenci, dijaki in študenti
delali od doma, kar je potrojilo iskanje spletnih izobraževalnih storitev napram januarskem trendu. Rast »e-izobraževanja« je sicer bil
v porastu že pred krizo, do leta 2025 pa naj bi trg dosegel vrednost 350 milijard dolarjev. Svetovni ekonomski forum napoveduje, da
bodo glavno vlogo igrale tehnologije oblačnega računalništva, cenovno ugodnejši pametni telefoni in hitrejše internetne povezave.
V času karantene in socialne izolacije so postale ključne tudi videokonferenčne storitve, učitelji in profesorji pa so enostavno čez noč
morali sprejeti nove, digitalne načine dela. Ulrich Schmid, raziskovalec izobraževanja pravi, da bodo učitelji kritični do uspešnosti
spletnih načinov izobraževanja: »Digitalno izobraževanje ne pomeni manj učiteljev, temveč bolj digitalno kompetentne učitelje, ki
znajo motivirati 25 študentov preko »webinarja«, ki znajo organizirati spletne teste itd«.
Kar se tiče univerz, bi »e-poučevanje« lahko sicer zmanjšalo stroške, vendar bi hkrati pomenilo odprta vrata za konkurenco iz bazena
mednarodnih rivalov.
Globalizacija bo preživela koronavirus
V zadnjih desetletjih se je svetovna ekonomija povezala bolj kot kdajkoli prej. ZDA, Kitajska, Francija, Nizozemska, praktično vse
svetovne velesile so imele koristi od globalizacije, saj so imele vse materiale, dobrine in živila na dosegu roke. Pandemija pa je
pokazala, kakšen davek ima ta pospešena globalizacija. Francoski minister za finance, Bruno Le Maire poziva, naj bodo svetovne
ekonomije manj odvisne druga od druge. Ali to pomeni konec globalizacije?
Na drugi strani Stephen Walt, profesor mednarodnih odnosov na Harvardu, meni, da bo pandemija še okrepila vlogo države.
»Opazovali bomo lahko nadaljnji odmik od hiperglobalizacije. Državljani se namreč obračajo k svojim vladam po pomoč, države in
podjetja pa bodo iskali načine, kako zmanjšati lastno izpostavljenost in ranljivost. Na kratko, svet bo manj odprt in svoboden z manj
blaginje,« je Walt zapisal v reviji Foreign Policy.
Da težave zahtevajo globalne odzive, meni Peter J. Verovšek, docent politologije in mednarodnih odnosov na univerzi v Sheffieldu.
»Čeprav je pandemija pospešila skrb zbujajoče nacionalistične politične trende, nakazuje tudi na možno okrepitev mednarodnega
sodelovanja,« pravi politolog in ob tem omenja vse večjo zdravstveno pomoč med članicami EU in oblikovanje strateške zaloge
medicinske opreme rescEU.
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Plače zdravstvenih delavcev bodo višje
Pandemija je v središče postavila ljudi, ki večino svojega časa preživijo nekje v ozadju. Zdravstveni delavci so poleg aplavzov bili
deležni zviševanj plač in dodatnih bonusov. Zdravstveni delavci so na to povečano mero pozornosti reagirali na različne načine.
»Nekateri so aplavze dojeli kot pozitivno stvar, nekaterim pa je vse skupaj šlo na živce«, pravi Mathilde Langendorf iz Karitasa.
Vprašanje je, ali so bodo delovne razmere zdravstvenih delavcev izboljšale? Po napovedih strokovnjakov je to možno, vendar je za to
potreben drugačen sistem izobraževanja, »on-the-job« treningi in višja plača. V prihodnje bi naj na globalni ravni potrebovali veš sto
tisoč zdravstvenih delavcev, digitalne storitve pa bodo postajale vse bolj pomembne.
Prihodnost trgovine je na spletu
V času karantene in izolacije smo ljudje masovno skočili na »e-trgovino«. Dimas Gimeno, strokovnjak za »e-trgovino« in bivši
predsednik El Corte Inglés pravi, da je spletna trgovina v Španija v nekaj tednih zrasla bolj, kot v zadnjih desetih letih. Zarin lastnik
Inditex je aprila prav tako beležil 95-odstotno rast spletne prodaje in se odločil, da v naslednjih dveh letih zapre 1.200 fizičnih trgovin.
Ameriški kupci so maja prek spleta nakupili za 82 milijard dolarjev, kar je 77-odstotna rast v primerjavi z lanskim majem, kaže poročilo
podjetja Adobe. Lepo rast spletnega nakupovanja so aprila dosegli tudi po Evropi, in sicer za 36 odstotkov, je pokazala raziskava
Mastercarda in podjetja Fly Research.
»E-trgovina je nekaj najboljšega, kar se nam je zgodilo. Trgovci so končno postavili potrošnika v samo središče,« pravi Laureano
Turienzo, predsednica Španske trgovinske zbornice.
Varnost podatkov bo postala še bolj pomembna
Evropska podjetja so striktna pravila okrog varnosti osebnih podatkov gledala kot oviro za poslovanje. Ob prihodu GDPR-ja je bilo
prisotne ogromne nervoze, ki pa se je sčasoma umirila. Prihod novega koronavirusa je debato preusmeril, predvsem zaradi številnih
novih aplikacij, ki spremljajo širjenje okužbe. Kot vse kaže zdaj vsa ta pravila niso toliko nadležna, kot so v resnici nujna za uspeh
vseh teh aplikacij.
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»Nove aplikacije kažejo, da se lahko premaga še tako velike tehnične izzive, če se dosledno upošteva ukrepe in pravila uporabe
osebnih podatkov,« pravi Henning Tillmann, razvijalec programske opreme in soustanovitelj nemškega inkubatorja idej D64. Tilmann
še dodaja, da bo ključni faktor za vzpostavitev uporabnikovega zaupanja transparentnost.

43

22.06.2020

Racunalniske-novice.com

Ponedeljek, 00:02

Država: Slovenija

Kazalo

1/1

https://www.racunalniske-novice.com/it-podjetja/iz...

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev
Razpoložljivi termini

1.

Kdaj?

Čas trajanja

Cena v € z DDV

Vrsta izobraževanja

29.06.2020 do 29.06.2020

1 dan

243.00 €

Seminar

0

Opombe

Natisni besedilo

Velikost pisave

A

A

V skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110
Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih
V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem
seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih
inženirjev.

Slovenski standard SIST EN 50110 obravnava obratovanje in dela oz. vzdrževanje na električnih inštalacijah in postrojih, z njimi
oziroma v njihovi bližini in sicer od nizkonapetostnih do visokonapetostnih.
Na strokovnem usposabljanju bodo podani napotki za varno obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev v skladu z
zahtevami Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in podrobno razložena bodo tudi ustrezna poglavja Pravilnika o varstvu pri
delu pred nevarnostjo električnega toka.
Več o programu strokovnega seminarja si lahko preberete tukaj: Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v
skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

https://bit.ly/3ghNI2h
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Površina: 190 cm2
Poljedeljski robot
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UNIVERZA V MARIBORU

Mariborski študenti

uspešni s poljedelskim
robotom

Ekipa

študentov in raziskovalcev z mariborske univerze že več let
razvija avtonomnega poljedelskega robota, ki bi olajšal delo v
kmetijstvu. Cilj je izdelati napravo, ki se premika po polju povsem

samostojno, ne da bi poškodovala rastline,

obenem

pa

opravlja različna

dela, na primer odstranjuje plevel. Uspešno so ga predstavili na več tek-

movanjih.
V projektu

združujejo praktična in teoretična znanja o kmetijstvu, ra-

čunalništvu,

elektroniki

"Farmbeast

in strojništvu.

je

študentski

pro-

jekt, kjer je bistveno to, da se študenti na zanimiv, poučen in kreativen
učijo in pridobijo uporabne izkušnje," je povedal vodja projekta
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način

Jurij Rakun s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze

v

Mariboru.
Ker ima robot

a

manjše

dimenzije, je njegova uporabnost omejena,

vseeno služi kot razvojno

orodje, s pomočjo katerega lahko razvijajo in

preizkušajo možne rešitve. "Ideja je, da bi s takšnimi roboti poenostavili

delo,

ga

avtomatizirali, da bo

narejeno

hitreje, natančneje, bolj prijazno

do narave in z nižjimi stroški," je povedal.
Delo na robotu na katedri za biosistemsko inženirstvo kombinirajo z
manjšimi študentskimi projekti, ki se financirajo iz razpisov Po kreativni
poti do praktičnega znanja in Študentski inovativni projekti za družbeno

korist.

Na takšen način so doslej izvedli že šest projektov, vsak se je
svetil določeni nalogi, ki naj bi jo opravljal omenjeni robot.

Da

po-

lahko nastale nove ali izboljšane robote realno ovrednotijo, se vsako

leto udeležijo mednarodnega tekmovanja poljskih robotov (Field Robot
Event), kjer so v preteklih letih dosegli več odmevnih rezultatov. Lani so
na tekmovanju v Heilbronnu v Nemčiji

Prosti slog.

Letos

osvojili prvo mesto v disciplini

je to tekmovanje prvič v 18 letih odpadlo, (sta)
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Odgovornost udeležencev gradnje za
napake
Kaj: Strokovno izobraževanje
Kdaj: torek, 23.6.2020 od 9.00 do 15.00
Kje: Agencija POTI, Ljubljana, Stegne 7
Prireditelj: Agencija POTI d.o.o.
Vstopnina: 208,00 EUR + DDV
Rezervacija / nakup

Klikni za nakup oziroma prijavo

Vsi predpisi - Vse oblike odgovornosti in vrste obveznosti Kazenska in odškodninska odgovornost projektantov, izvajalcev in
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nadzornikov za napake na objektu v času garancijske dobe in za
napake v zvezi s pogodbenimi določili
V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo
pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju
pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o
stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
Udeležencem pri graditvi objektov zakonodaja:
Gradbeni zakon,
Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti,
Zakon o varstvu okolja s podzakonskimi akti: Uredbe, Pravilniki in
Strokovna pravila – Tehnične smernice, …
nalaga obveznosti, ki jih morajo pri izvajanju dejavnosti izpolnjevati. Za
kršitve teh obveznosti so v naštetih predpisih navedeni prekrški za katere
odgovarjajo udeleženci v procesu graditve objektov in so predpisane
višine denarnih kazni za kršilce predpisov.
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Na strokovnem seminarju bodo predstavljene vse oblike odgovornosti
vseh udeležencev pri graditvi objektov:
zaradi kršitve predpisov,
zaradi kršitve pogodbe,
zaradi povzročitve škode v zvezi z izvajanjem gradbene dejavnosti,
zaradi kršitve pravil zbornic IZS in ZAPS (disciplinski postopek).
Predstavljeno bo tudi obvezno zavarovanje iz dejavnosti za posamezne
udeležence pri graditvi objektov.
Več o programu strokovnega seminarja si lahko preberete na prvi zunanji
povezavi.

Zunanje povezave:
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Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh
obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti
Celoten seznam izobraževanj na področju Graditve objektov
Agencija POTI - Z znanjem do cilja

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

Vir: Agencija POTI d.o.o., Napovednik.com
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Furs lani izdal za slabih šest milijonov glob zaradi dela na črno

S plačevanjem v gotovini se nekateri delodajalci izogibajo plačilu prispevkov
G. K.| 21. junij 2020 ob 12 06
Ljubljana - MMC RTV SLO

V zadnjem času gre pri kršenju pravic delavcem predvsem za neizplačevanje plač oz. davkov in prispevkov zaposlenim, ko ti ne prejmejo plačila za …

Finančna uprava RS (Furs) je v boju s sivo ekonomijo lani namenila posebno pozornost delu in zaposlovanju na črno. Izvedli
so 11.982 nadzorov, pri čemer so v 22,3 odstotka primerov odkrili kršitve.

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

Vladna komisija za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno v poročilu, objavljenem na spletnih straneh vlade, ugotavlja, da Fursu uspe
odkriti velik delež nepravilnosti, kar je "posledica dobro načrtovanih in izvedenih ciljno usmerjenih nadzorov".
Največ prijav s področja zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno sicer prejema prav Furs. Lani jih je naštel 2826 zoper 3504
zavezance. Furs je tako v okviru 2427 prekrškovnih postopkov obravnaval 2826 prekrškov in skupno izrekel za 5,8 milijona evrov glob. Ob
tem je podal tudi 11 kazenskih ovadb za kaznivo dejanje zaposlovanja na črno po kazenskem zakoniku. Posledično je prišlo do dveh
obsodilnih sodb s pogojno kaznijo za storilca.
Tudi Tržni inšpektorat RS za delo na področju dela na črno opravi precej nadzorov, a "gre v večini primerov za preverjanje ustreznosti
registracije in dovoljenja registriranih subjektov, v posamičnih primerih pa tudi za nedovoljeno reklamiranje ali omogočanje dela na črno od
registriranih subjektov". Četudi ne gre za delo na črno v dobesednem pomenu, pa takšen nadzor po navedbah komisije pripomore k
urejenosti trga, predvsem pri preverjanju listin o izpolnjevanju pogojev, ki je "ključen pogoj za zakonito in strokovno opravljanje dejavnosti".

Furs je lani posebno pozornost namenil boju proti delu na črno. Foto: BoBo

Problematični prevozi potnikov

Inšpektorat RS za infrastrukturo na področju nadzorov še naprej kot problematičen izpostavlja segment nadzora nad prevozi potnikov z
osebnimi vozili, kjer je dokazovanje dela na črno posebej težavno.
Inšpektorat RS za šolstvo na drugi strani navaja, da zakonodaja omogoča ustanavljanje zasebnih vrtcev ali opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje, a se še vedno pojavljajo številni ponudniki varstva otrok, ki se izogibajo registrskim postopkom, v katerih bi morali izkazati
izpolnjevanje predpisanih kadrovskih pogojev ter pogojev za prostor in opremo. "S tem se vzpostavljajo tvegane situacije za otroke, ki so
nedopustne, zato je treba za preprečitev tovrstnih ravnanj področni zakon dopolniti z ustreznimi ukrepi," je mogoče brati v poročilu.
Na področju, ki je v domeni Inšpektorata RS za notranje zadeve, naj bi bile težave v zasebnem varovanju, kjer naj bi prihajalo do dela na črno
in plačevanja na roko, a je v praksi to težko dokazati.

50

21.06.2020

Times.si

Nedelja, 12:17

Država: Slovenija

Kazalo

http://www.times.si/slovenija/furs-lani-izdal-za-s...

2/2

Policija medtem v primerih kaznivih dejanj zaposlovanja na črno ne ugotavlja bistvenih razlik s preteklimi leti. "Največkrat gre za opravljanje
dela brez prijave v ustrezno zdravstveno zavarovanje in brez ustreznih dovoljenj za delo," navaja komisija. Policisti še vedno ugotavljajo tudi,
da se tovrstna kazniva dejanja najpogosteje pojavljajo v gradbeništvu, gostinstvu in avtoprevozništvu, zaznavajo pa jih tudi v drugih
storitvenih dejavnostih.

Plačevanje v gotovini

V sklopu kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost pa je v zadnjih letih najštevilčnejše kaznivo dejanje kršitev temeljnih
pravic delavcev. Gre predvsem za neizplačevanje plač oz. davkov in prispevkov zaposlenim, ko ti ne prejmejo plačila za opravljeno delo ali ga
prejmejo v gotovini, v manjši meri pa za kršitve glede sklenitve oz. nezakonitega prenehanja delovnega razmerja.
Komisija se je dotaknila tudi osebnega dopolnilnega dela, pri čemer je navedla, da so njegovi izvajalci lani skupaj našteli 2,7 milijona evrov
prihodkov. Za to delo je bilo sicer pridobljenih 20.733 vrednotnic.
Med njenimi priporočili za naprej so pogostejši sestanki oz. dobro sodelovanje nadzornikov s pristojnimi ministrstvi, sodobna informacijska
podpora, ustanovitev skupine za postopke s tujci, ki bi nadzirala zakonitost prebivanja tujcev, obveščanje javnosti o posebej problematičnih
ugotovitvah s terena, kadrovska popolnitev inšpekcij in skupno usposabljanje inšpektorjev.
Furs

kazni

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

delo na črno
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Furs jih je oglobil za šest milĳonov evrov
Pri delodajalcih in delojemalcih na črno lani kršitve odkrili
pri vsakem petem nadzoru – to je v več kot 2825 primerih.
Objavljeno
21. junij 2020 10.45

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

Posodobljeno
21. junij 2020 10.45

Odpri galerijo

Najpogostejši kršitelji dela in zaposlovanja na črno so v gradbeništvu, gostinstvu in avtoprevozništvu. Foto: Jože Pojbič/Delo

Polona Malovrh
Ljubljana – Finančna uprava (Furs) je lani v nekaj več kot 11.980 nadzorih dela in zaposlovanja na črno odkrila 2826 kršitev in izrekla za 5,8 milijona evrov glob ter podala enajst
kazenskih ovadb, piše v letnem poročilu posebne vladne komisije za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno.
Največ prijav s področja zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno prejme prav Furs. Lani so jih, kot poročilo povzema STA, prejeli 2826 zoper 3504 zavezance. Od enajstih
vloženih ovadb sta se dve končali pred sodiščem, ki je oba storilca obsodilo na pogojno kazen.
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Tudi na tržni inšpektorat na področju dela na črno odpade precej nadzorov; tržni inšpektorji v večini primerov preverjajo ustreznost registracije in dovoljenja registriranih subjektov ter
nedovoljeno reklamiranje ..., kar prav tako pripomore k urejenosti trga dela.

Težko dokazljivo plačevanje na roko
Inšpektorat za infrastrukturo na področju nadzorov kot problematičen ocenjuje prevoz
potnikov z osebnimi vozili, kjer je dokazovanje dela na črno posebej težavno, inšpektorat za
šolstvo pa navaja, da zakonodaja omogoča ustanavljanje zasebnih vrtcev ali opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje, a se še vedno pojavljajo številni ponudniki varstva otrok, ki se
izogibajo registrskim postopkom, v katerih bi morali izkazati izpolnjevanje predpisanih
kadrovskih pogojev ter pogojev za prostor in opremo.
O delu na črno in plačilu na roko v zasebnem varovanju, ki ga je v praksi težko dokazati,
poroča inšpektorat za notranje zadeve, Policija pa v primerih kaznivih dejanj zaposlovanja
na črno ne ugotavlja bistvenih razlik s preteklimi leti, saj da gre največkrat za »opravljanje
dela brez prijave v ustrezno zdravstveno zavarovanje in brez ustreznih dovoljenj za delo«.
Najpogostejši kršitelji so v gradbeništvu, gostinstvu in avtoprevozništvu.

Ne dajo plač, ne plačajo davkov
Kontaktni podatki za prijave zaposlovanja na črno
Finančna uprava Republike Slovenije
telefon: 080 11 22
e-naslov: prijave.fu@gov.si

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

Tržni inšpektorat Republike Slovenije (za pravne osebe in s.p.)
e-naslov: gp.tirs@gov.si
Finančna uprava Republike Slovenije (za posameznike)
anonimni telefon: 080 11 22
e-naslov: prijave.fu@gov.si
Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo
e-naslov: gp.irsi@gov.si

Furs je lani prijel prejeli 2826 prijav za delo na črno zoper 3504 zavezance. Foto
Shutterstock

V sklopu kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost so v zadnjih letih
najpogostejše kršitve temeljnih pravic delavcev, kot so neizplačevanje plač oziroma
neporavnavanje davkov in prispevkov zaposlenim, ko ti ne prejmejo plačila za opravljeno
delo ali ga prejmejo v gotovini, v manjši meri pa kršitve zaradi sklenitve oziroma
nezakonitega prenehanja delovnega razmerja.

Komisija se je dotaknila tudi osebnega dopolnilnega dela, kjer so izvajalci lani skupaj
zabeležili 2,7 milijona evrov prihodkov. Za to delo je bilo sicer pridobljenih 20.733 vrednotnic.

Podprite Delo
Naše delo je, da vi veste več. In poročanje za Delo - je delo. Kot vsako drugo. Pošteno delo si zasluži plačilo. Naročite se na delo.si že za 1,49€ na mesec.
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Furs izrekel za 5,8 milijona
evrov glob

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

AVTOR

STA

PROFIMEDIA

Finančna uprava je v boju proti sivi ekonomiji tudi
v lanskem letu namenila posebno pozornost
področju nadzora dela in zaposlovanja na črno.
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Finančna uprava RS (Furs) je lani izvedla 11.982 nadzorov, pri
čemer je v 22,3 odstotka primerih odkrila kršitve. Izrekla je za
5,8 milijona evrov glob, je razvidno iz letnega poročila posebne
vladne komisije.
Vladna komisija za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno
v poročilu, objavljenem na spletnih straneh vlade, ugotavlja, da
Furs uspe odkriti velik delež nepravilnosti, kar je "posledica dobro
načrtovanih in izvedenih ciljno usmerjenih nadzorov"

.

Največ prijav s področja zakona o preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno sicer prejema prav Furs. Lani jih je naštel

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

2826 zoper 3504 zavezance.

Padle tudi kazenske ovadbe
Finančna uprava je tako v okviru 2427 prekrškovnih postopkov
obravnavala 2826 prekrškov in skupno izrekla za 5,8 milijona
evrov glob. Ob tem je podala tudi 11 kazenskih ovadb za
kaznivo dejanje zaposlovanja na črno po kazenskem zakoniku.
Posledično je prišlo do dveh obsodilnih sodb s pogojno kaznijo
za storilca.
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Tudi Tržni inšpektorat RS za delo na področju dela na črno
opravi precejšnje število nadzorov, a "gre v večini primerov za preverjanje
ustreznosti registracije in dovoljenja registriranih subjektov, v posamičnih primerih pa tudi za

.

nedovoljeno reklamiranje ali omogočanje dela na črno s strani registriranih subjektov"

Četudi ne gre za delo na črno v dobesednem pomenu, pa
takšen nadzor po navedbah komisije pripomore k urejenosti
trga, predvsem pri preverjanju listin o izpolnjevanju pogojev, ki
je "ključen pogoj za zakonito in strokovno opravljanje dejavnosti".

Nekatera področja še posebej problematična
Inšpektorat RS za infrastrukturo na področju nadzorov še naprej

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

kot problematičen izpostavlja segment nadzora nad prevozi
potnikov z osebnimi vozili, kjer je dokazovanje dela na črno
posebej težavno.
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PROFIMEDIA

Inšpektorat RS za šolstvo na drugi strani navaja, da zakonodaja
omogoča ustanavljanje zasebnih vrtcev ali opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje, a se še vedno pojavljajo številni ponudniki
varstva otrok, ki se izogibajo registrskim postopkom, v katerih bi
morali izkazati izpolnjevanje predpisanih kadrovskih pogojev ter
pogojev za prostor in opremo.
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"S tem se vzpostavljajo tvegane situacije za otroke, ki so nedopustne, zato je treba za preprečitev
tovrstnih ravnanj področni zakon dopolniti z ustreznimi ukrepi,"

je mogoče brati v

poročilu. Na področju, ki je v domeni Inšpektorata RS za
notranje zadeve, naj bi bile težave v zasebnem varovanju, kjer
naj bi prihajalo do dela na črno in plačevanja na roko, a je v
praksi to težko dokazati.

Nad delo na črno tudi policija
Policija medtem v primerih kaznivih dejanj zaposlovanja na črno
ne ugotavlja bistvenih razlik s preteklimi leti. "Največkrat gre za opravljanje
dela brez prijave v ustrezno zdravstveno zavarovanje in brez ustreznih dovoljenj za delo,"

navaja

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

komisija.
Policisti še vedno ugotavljajo tudi, da se tovrstna kazniva
dejanja najpogosteje pojavljajo v gradbeništvu, gostinstvu in
avtoprevozništvu, zaznavajo pa jih tudi v drugih storitvenih
dejavnostih.
V sklopu kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno
varnost pa je v zadnjih letih najštevilčnejše kaznivo dejanje
kršitev temeljnih pravic delavcev. Gre predvsem za
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neizplačevanje plač oz. davkov in prispevkov zaposlenim, ko ti
ne prejmejo plačila za opravljeno delo ali ga prejmejo v gotovini,
v manjši meri pa za kršitve glede sklenitve oz. nezakonitega
prenehanja delovnega razmerja.
Komisija se je dotaknila tudi osebnega dopolnilnega dela, pri
čemer je navedla, da so njegovi izvajalci lani skupaj zabeležili
2,7 milijona evrov prihodkov. Za to delo je bilo sicer pridobljenih
20.733 vrednotnic.

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

dezurni@zurnal24.si
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V teh poklicih napovedujejo
odpuščanja
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AVTOR

B. P., STA

PROFIMEDIA

Delodajalci do konca leta napovedujejo 0,2odstotni upad zaposlenosti.
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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).

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

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.
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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).

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

Na trgu dela prišlo do obrata
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.
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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
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izpostavilo, da to ni bilo potrebno zaradi ukrepov države.

ANŽE PETKO VŠEK

Da so morali odpuščati, je odgovorila skoraj petina (19,2
odstotka) delodajalcev. Največ med temi je velikih podjetij z 250
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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.
POSLEDICE
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Brezposelni. To so nove številke.

Med tistimi najbolj na udaru predelovalne
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
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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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dezurni@zurnal24.si
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Mariborski študenti uspešni s poljedelskim
robotom
NEDELJA, 21. JUNIJ | 8:02

DELI

Maribor, 21. junija - Ekipa študentov in raziskovalcev z mariborske univerze že več let razvija
avtonomnega poljedelskega robota, ki bi olajšal delo v kmetijstvu. Cilj je izdelati napravo, ki se
premika po polju povsem samostojno, ne da bi poškodovala rastline, obenem pa opravlja
različna dela, na primer odstranjuje plevel. Uspešno so ga predstavili na več tekmovanjih.
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V projektu združujejo praktična in teoretična znanja o kmetijstvu, računalništvu, elektroniki in
strojništvu. "Farmbeast je študentski projekt, kjer je bistveno to, da se študenti na zanimiv,
poučen in kreativen način učijo in pridobijo uporabne izkušnje," je za STA povedal vodja projekta
Jurij Rakun s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru.
Ker ima robot manjše dimenzije, je njegova uporabnost omejena, a vseeno služi kot razvojno
orodje, s pomočjo katerega lahko razvijajo in preizkušajo možne rešitve. "Ideja je, da bi s
takšnimi roboti poenostavili delo, ga avtomatizirali, da bo narejeno hitreje, natančneje, bolj
prijazno do narave in z nižjimi stroški," je povedal.
Delo na robotu na katedri za biosistemsko inženirstvo kombinirajo z manjšimi študentskimi
projekti, ki se financirajo iz razpisov Po kreativni poti do praktičnega znanja in Študentski
inovativni projekti za družbeno korist. Na takšen način so doslej izvedli že šest projektov, vsak se
je posvetil določeni nalogi, ki naj bi jo opravljal omenjeni robot.
Lani so kot priključno enoto robota izdelali sistem, ki zaznava plevel, nato pa ga odstrani na
različne načine. če gre za manjše plevele, jih odstrani s pomočjo laserskega žarka. Večji plevel
odstrani mehansko, tako da ga odreže. Pri trdovratnejših vrstah uporablja za odstranjevanje
kemične pripravke, ki pa jih nanese samo na mesta, na katerih je to potrebno.
V letošnjem letu nadgrajujejo sistem tako, da naprava nanaša različne kemične pripravke glede
na to, ali gre za ozko- ali širokolistni plevel, kemikalije pa pripravi v trenutku, ko jih dejansko
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potrebuje in v ravno pravih količinah, torej brez ostankov in brez dodatnega obremenjevanja
okolja.
"Manjše robote razvijamo že 12 let in jih bomo tudi v prihodnje, se pa zelo trudimo dobiti projekt,
iz katerega bi lahko zgradili večjega robota," je dodal Rakun. Na takšnem, robustnejšem robotu,
ki bi bil uporaben za delo v vinogradu, delajo v okviru mednarodnega projekta Rovitis 4.0, ki ga
izvajajo v Italiji kot edini tuji partner.
Da lahko nastale nove ali izboljšane robote realno ovrednotijo, se vsako leto udeležijo
mednarodnega tekmovanja poljskih robotov (Field Robot Event), kjer so v preteklih letih dosegli
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več odmevnih rezultatov. Lani so na tekmovanju v Heilbronnu v Nemčiji osvojili prvo mesto v
disciplini Prosti slog. Letos je to tekmovanje prvič v 18 letih odpadlo.
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Mariborski študenti uspešni s
poljedelskim robotom
Maribor, 21. junija - Ekipa študentov in raziskovalcev z mariborske univerze
že več let razvija avtonomnega poljedelskega robota, ki bi olajšal delo v
kmetijstvu. Cilj je izdelati napravo, ki se premika po polju povsem
samostojno, ne da bi poškodovala rastline, obenem pa opravlja različna dela,
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na primer odstranjuje plevel. Uspešno so ga predstavili na več tekmovanjih.

V projektu združujejo praktična in teoretična znanja o kmetijstvu, računalništvu,
elektroniki in strojništvu. "Farmbeast je študentski projekt, kjer je bistveno to, da se
študenti na zanimiv, poučen in kreativen način učijo in pridobijo uporabne izkušnje," je za
STA povedal vodja projekta Jurij Rakun s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede
Univerze v Mariboru.
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Ker ima robot manjše dimenzije, je njegova uporabnost omejena, a vseeno služi kot
razvojno orodje, s pomočjo katerega lahko razvijajo in preizkušajo možne rešitve. "Ideja
je, da bi s takšnimi roboti poenostavili delo, ga avtomatizirali, da bo narejeno hitreje,
natančneje, bolj prijazno do narave in z nižjimi stroški," je povedal.
Delo na robotu na katedri za biosistemsko inženirstvo kombinirajo z manjšimi
študentskimi projekti, ki se financirajo iz razpisov Po kreativni poti do praktičnega znanja
in Študentski inovativni projekti za družbeno korist. Na takšen način so doslej izvedli že
šest projektov, vsak se je posvetil določeni nalogi, ki naj bi jo opravljal omenjeni robot.
Lani so kot priključno enoto robota izdelali sistem, ki zaznava plevel, nato pa ga odstrani
na različne načine. če gre za manjše plevele, jih odstrani s pomočjo laserskega žarka.
Večji plevel odstrani mehansko, tako da ga odreže. Pri trdovratnejših vrstah uporablja za
odstranjevanje kemične pripravke, ki pa jih nanese samo na mesta, na katerih je to
potrebno.
V letošnjem letu nadgrajujejo sistem tako, da naprava nanaša različne kemične
pripravke glede na to, ali gre za ozko- ali širokolistni plevel, kemikalije pa pripravi v
trenutku, ko jih dejansko potrebuje in v ravno pravih količinah, torej brez ostankov in
brez dodatnega obremenjevanja okolja.
"Manjše robote razvijamo že 12 let in jih bomo tudi v prihodnje, se pa zelo trudimo dobiti
projekt, iz katerega bi lahko zgradili večjega robota," je dodal Rakun. Na takšnem,
robustnejšem robotu, ki bi bil uporaben za delo v vinogradu, delajo v okviru
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mednarodnega projekta Rovitis 4.0, ki ga izvajajo v Italiji kot edini tuji partner.
Da lahko nastale nove ali izboljšane robote realno ovrednotijo, se vsako leto udeležijo
mednarodnega tekmovanja poljskih robotov (Field Robot Event), kjer so v preteklih letih
dosegli več odmevnih rezultatov. Lani so na tekmovanju v Heilbronnu v Nemčiji osvojili
prvo mesto v disciplini Prosti slog. Letos je to tekmovanje prvič v 18 letih odpadlo.
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Mariborski študentje razvijajo robota za samostojno delo v kmetijstvu
STA

21 junija, 2020
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Slovenija in svet, Zanimivosti

Maribor
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Pixabay

Ekipa študentov in raziskovalcev z mariborske univerze že več let razvija avtonomnega poljedelskega robota, ki
bi olajšal delo v kmetijstvu. Cilj je izdelati napravo, ki se premika po polju povsem samostojno, ne da bi
poškodovala rastline, obenem pa opravlja različna dela, na primer odstranjuje plevel. Uspešno so ga predstavili
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na več tekmovanjih.
V projektu združujejo praktična in teoretična znanja o kmetijstvu, računalništvu, elektroniki in strojništvu. “Farmbeast je
študentski projekt, kjer je bistveno to, da se študenti na zanimiv, poučen in kreativen način učijo in pridobijo uporabne
izkušnje,” je za STA povedal vodja projekta Jurij Rakun s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v
Mariboru.
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Ker ima robot manjše dimenzije, je njegova uporabnost omejena, a vseeno služi kot razvojno orodje, s pomočjo
katerega lahko razvijajo in preizkušajo možne rešitve. “Ideja je, da bi s takšnimi roboti poenostavili delo, ga
avtomatizirali, da bo narejeno hitreje, natančneje, bolj prijazno do narave in z nižjimi stroški,” je povedal.
Delo na robotu na katedri za biosistemsko inženirstvo kombinirajo z manjšimi študentskimi projekti, ki se
financirajo iz razpisov Po kreativni poti do praktičnega znanja in Študentski inovativni projekti za družbeno
korist. Na takšen način so doslej izvedli že šest projektov, vsak se je posvetil določeni nalogi, ki naj bi jo
opravljal omenjeni robot.

Lani so kot priključno enoto robota izdelali sistem, ki zaznava plevel, nato pa ga odstrani na različne načine. Če gre za
manjše plevele, jih odstrani s pomočjo laserskega žarka. Večji plevel odstrani mehansko, tako da ga odreže. Pri
trdovratnejših vrstah uporablja za odstranjevanje kemične pripravke, ki pa jih nanese samo na mesta, na katerih je to
potrebno.
V letošnjem letu nadgrajujejo sistem tako, da naprava nanaša različne kemične pripravke glede na to, ali gre za ozkoali širokolistni plevel, kemikalije pa pripravi v trenutku, ko jih dejansko potrebuje in v ravno pravih količinah, torej brez
ostankov in brez dodatnega obremenjevanja okolja.
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“Manjše robote razvijamo že 12 let in jih bomo tudi v prihodnje, se pa zelo trudimo dobiti projekt, iz katerega bi lahko
zgradili večjega robota,” je dodal Rakun. Na takšnem, robustnejšem robotu, ki bi bil uporaben za delo v vinogradu,
delajo v okviru mednarodnega projekta Rovitis 4.0, ki ga izvajajo v Italiji kot edini tuji partner.
Da lahko nastale nove ali izboljšane robote realno ovrednotijo, se vsako leto udeležijo mednarodnega tekmovanja
poljskih robotov (Field Robot Event), kjer so v preteklih letih dosegli več odmevnih rezultatov. Lani so na tekmovanju v
Heilbronnu v Nemčiji osvojili prvo mesto v disciplini Prosti slog. Letos je to tekmovanje prvič v 18 letih odpadlo.
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Furs na področju dela na črno lani izrekel za 5,8
milijona evrov glob
21.06.2020 12:26

Ljubljana, 21. junija (STA) - Finančna uprava RS (Furs) je v boju proti sivi ekonomiji
tudi v lanskem letu namenila posebno pozornost področju nadzora dela in
zaposlovanja na črno. Skupaj je izvedla 11.982 nadzorov, pri čemer je v 22,3 odstotka
primerih odkrila kršitve. Izrekla je za 5,8 milijona evrov glob, je razvidno iz letnega
poročila posebne vladne komisije.
Vladna komisija za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno v poročilu, objavljenem na
spletnih straneh vlade, ugotavlja, da Furs uspe odkriti velik delež nepravilnosti, kar je
"posledica dobro načrtovanih in izvedenih ciljno usmerjenih nadzorov".
Največ prijav s področja zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno sicer
prejema prav Furs. Lani jih je naštel 2826 zoper 3504 zavezance.
Finančna uprava je tako v okviru 2427 prekrškovnih postopkov obravnavala 2826
prekrškov in skupno izrekla za 5,8 milijona evrov glob. Ob tem je podala tudi 11 kazenskih
ovadb za kaznivo dejanje zaposlovanja na črno po kazenskem zakoniku. Posledično je
prišlo do dveh obsodilnih sodb s pogojno kaznijo za storilca.
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Tudi Tržni inšpektorat RS za delo na področju dela na črno opravi precejšnje število
nadzorov, a "gre v večini primerov za preverjanje ustreznosti registracije in dovoljenja
registriranih subjektov, v posamičnih primerih pa tudi za nedovoljeno reklamiranje ali
omogočanje dela na črno s strani registriranih subjektov".
Četudi ne gre za delo na črno v dobesednem pomenu, pa takšen nadzor po navedbah
komisije pripomore k urejenosti trga, predvsem pri preverjanju listin o izpolnjevanju
pogojev, ki je "ključen pogoj za zakonito in strokovno opravljanje dejavnosti".
Inšpektorat RS za infrastrukturo na področju nadzorov še naprej kot problematičen
izpostavlja segment nadzora nad prevozi potnikov z osebnimi vozili, kjer je dokazovanje
dela na črno posebej težavno.
Inšpektorat RS za šolstvo na drugi strani navaja, da zakonodaja omogoča ustanavljanje
zasebnih vrtcev ali opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, a se še vedno pojavljajo
številni ponudniki varstva otrok, ki se izogibajo registrskim postopkom, v katerih bi morali
izkazati izpolnjevanje predpisanih kadrovskih pogojev ter pogojev za prostor in opremo.
"S tem se vzpostavljajo tvegane situacije za otroke, ki so nedopustne, zato je treba za
preprečitev tovrstnih ravnanj področni zakon dopolniti z ustreznimi ukrepi," je mogoče brati
v poročilu.
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Na področju, ki je v domeni Inšpektorata RS za notranje zadeve, naj bi bile težave v
zasebnem varovanju, kjer naj bi prihajalo do dela na črno in plačevanja na roko, a je v
praksi to težko dokazati.
Policija medtem v primerih kaznivih dejanj zaposlovanja na črno ne ugotavlja bistvenih
razlik s preteklimi leti. "Največkrat gre za opravljanje dela brez prijave v ustrezno
zdravstveno zavarovanje in brez ustreznih dovoljenj za delo," navaja komisija.
Policisti še vedno ugotavljajo tudi, da se tovrstna kazniva dejanja najpogosteje pojavljajo v
gradbeništvu, gostinstvu in avtoprevozništvu, zaznavajo pa jih tudi v drugih storitvenih
dejavnostih.
V sklopu kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost pa je v zadnjih letih
najštevilčnejše kaznivo dejanje kršitev temeljnih pravic delavcev. Gre predvsem za
neizplačevanje plač oz. davkov in prispevkov zaposlenim, ko ti ne prejmejo plačila za
opravljeno delo ali ga prejmejo v gotovini, v manjši meri pa za kršitve glede sklenitve oz.
nezakonitega prenehanja delovnega razmerja.
Komisija se je dotaknila tudi osebnega dopolnilnega dela, pri čemer je navedla, da so
njegovi izvajalci lani skupaj zabeležili 2,7 milijona evrov prihodkov. Za to delo je bilo sicer
pridobljenih 20.733 vrednotnic.
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Med njenimi priporočili za naprej so pogostejši sestanki oz. dobro sodelovanje nadzornikov
s pristojnimi ministrstvi, sodobna informacijska podpora, ustanovitev skupine za postopke s
tujci, ki bi nadzirala zakonitost prebivanja tujcev, obveščanje javnosti o posebej
problematičnih ugotovitvah s terena, kadrovska popolnitev inšpekcij in skupno
usposabljanje inšpektorjev.
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Furs lani izdal za slabih šest milijonov glob zaradi dela na črno

S plačevanjem v gotovini se nekateri delodajalci izogibajo plačilu prispevkov
G. K.| 21. junij 2020 ob 12 06
Ljubljana - MMC RTV SLO

V zadnjem času gre pri kršenju pravic delavcem predvsem za neizplačevanje plač oz. davkov in prispevkov zaposlenim, ko ti ne prejmejo plačila za …

Finančna uprava RS (Furs) je v boju s sivo ekonomijo lani namenila posebno pozornost delu in zaposlovanju na črno. Izvedli
so 11.982 nadzorov, pri čemer so v 22,3 odstotka primerov odkrili kršitve.

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

Vladna komisija za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno v poročilu, objavljenem na spletnih straneh vlade, ugotavlja, da Fursu uspe
odkriti velik delež nepravilnosti, kar je "posledica dobro načrtovanih in izvedenih ciljno usmerjenih nadzorov".
Največ prijav s področja zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno sicer prejema prav Furs. Lani jih je naštel 2826 zoper 3504
zavezance. Furs je tako v okviru 2427 prekrškovnih postopkov obravnaval 2826 prekrškov in skupno izrekel za 5,8 milijona evrov glob. Ob
tem je podal tudi 11 kazenskih ovadb za kaznivo dejanje zaposlovanja na črno po kazenskem zakoniku. Posledično je prišlo do dveh
obsodilnih sodb s pogojno kaznijo za storilca.
Tudi Tržni inšpektorat RS za delo na področju dela na črno opravi precej nadzorov, a "gre v večini primerov za preverjanje ustreznosti
registracije in dovoljenja registriranih subjektov, v posamičnih primerih pa tudi za nedovoljeno reklamiranje ali omogočanje dela na črno od
registriranih subjektov". Četudi ne gre za delo na črno v dobesednem pomenu, pa takšen nadzor po navedbah komisije pripomore k
urejenosti trga, predvsem pri preverjanju listin o izpolnjevanju pogojev, ki je "ključen pogoj za zakonito in strokovno opravljanje dejavnosti".

Furs je lani posebno pozornost namenil boju proti delu na črno. Foto: BoBo

Problematični prevozi potnikov

Inšpektorat RS za infrastrukturo na področju nadzorov še naprej kot problematičen izpostavlja segment nadzora nad prevozi potnikov z
osebnimi vozili, kjer je dokazovanje dela na črno posebej težavno.
Inšpektorat RS za šolstvo na drugi strani navaja, da zakonodaja omogoča ustanavljanje zasebnih vrtcev ali opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje, a se še vedno pojavljajo številni ponudniki varstva otrok, ki se izogibajo registrskim postopkom, v katerih bi morali izkazati
izpolnjevanje predpisanih kadrovskih pogojev ter pogojev za prostor in opremo. "S tem se vzpostavljajo tvegane situacije za otroke, ki so
nedopustne, zato je treba za preprečitev tovrstnih ravnanj področni zakon dopolniti z ustreznimi ukrepi," je mogoče brati v poročilu.
Na področju, ki je v domeni Inšpektorata RS za notranje zadeve, naj bi bile težave v zasebnem varovanju, kjer naj bi prihajalo do dela na črno
in plačevanja na roko, a je v praksi to težko dokazati.
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Policija medtem v primerih kaznivih dejanj zaposlovanja na črno ne ugotavlja bistvenih razlik s preteklimi leti. "Največkrat gre za opravljanje
dela brez prijave v ustrezno zdravstveno zavarovanje in brez ustreznih dovoljenj za delo," navaja komisija. Policisti še vedno ugotavljajo tudi,
da se tovrstna kazniva dejanja najpogosteje pojavljajo v gradbeništvu, gostinstvu in avtoprevozništvu, zaznavajo pa jih tudi v drugih
storitvenih dejavnostih.

Plačevanje v gotovini

V sklopu kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost pa je v zadnjih letih najštevilčnejše kaznivo dejanje kršitev temeljnih
pravic delavcev. Gre predvsem za neizplačevanje plač oz. davkov in prispevkov zaposlenim, ko ti ne prejmejo plačila za opravljeno delo ali ga
prejmejo v gotovini, v manjši meri pa za kršitve glede sklenitve oz. nezakonitega prenehanja delovnega razmerja.
Komisija se je dotaknila tudi osebnega dopolnilnega dela, pri čemer je navedla, da so njegovi izvajalci lani skupaj našteli 2,7 milijona evrov
prihodkov. Za to delo je bilo sicer pridobljenih 20.733 vrednotnic.
Med njenimi priporočili za naprej so pogostejši sestanki oz. dobro sodelovanje nadzornikov s pristojnimi ministrstvi, sodobna informacijska
podpora, ustanovitev skupine za postopke s tujci, ki bi nadzirala zakonitost prebivanja tujcev, obveščanje javnosti o posebej problematičnih
ugotovitvah s terena, kadrovska popolnitev inšpekcij in skupno usposabljanje inšpektorjev.
Furs

kazni

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

delo na črno
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Furs na področju dela na črno lani izrekel za 5,8 milijona
evrov glob
21.06.2020 12:26

Ljubljana, 21. junija (STA) - Finančna uprava RS (Furs) je v boju proti sivi ekonomiji tudi
v lanskem letu namenila posebno pozornost področju nadzora dela in zaposlovanja na
črno. Skupaj je izvedla 11.982 nadzorov, pri čemer je v 22,3 odstotka primerih odkrila
kršitve. Izrekla je za 5,8 milijona evrov glob, je razvidno iz letnega poročila posebne
vladne komisije.
Vladna komisija za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno v poročilu, objavljenem na
spletnih straneh vlade, ugotavlja, da Furs uspe odkriti velik delež nepravilnosti, kar je
"posledica dobro načrtovanih in izvedenih ciljno usmerjenih nadzorov".
Največ prijav s področja zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno sicer prejema
prav Furs. Lani jih je naštel 2826 zoper 3504 zavezance.

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

Finančna uprava je tako v okviru 2427 prekrškovnih postopkov obravnavala 2826 prekrškov in
skupno izrekla za 5,8 milijona evrov glob. Ob tem je podala tudi 11 kazenskih ovadb za
kaznivo dejanje zaposlovanja na črno po kazenskem zakoniku. Posledično je prišlo do dveh
obsodilnih sodb s pogojno kaznijo za storilca.
Tudi Tržni inšpektorat RS za delo na področju dela na črno opravi precejšnje število nadzorov,
a "gre v večini primerov za preverjanje ustreznosti registracije in dovoljenja registriranih
subjektov, v posamičnih primerih pa tudi za nedovoljeno reklamiranje ali omogočanje dela na
črno s strani registriranih subjektov".
Četudi ne gre za delo na črno v dobesednem pomenu, pa takšen nadzor po navedbah
komisije pripomore k urejenosti trga, predvsem pri preverjanju listin o izpolnjevanju pogojev, ki
je "ključen pogoj za zakonito in strokovno opravljanje dejavnosti".
Inšpektorat RS za infrastrukturo na področju nadzorov še naprej kot problematičen izpostavlja
segment nadzora nad prevozi potnikov z osebnimi vozili, kjer je dokazovanje dela na črno
posebej težavno.
Inšpektorat RS za šolstvo na drugi strani navaja, da zakonodaja omogoča ustanavljanje
zasebnih vrtcev ali opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, a se še vedno pojavljajo številni
ponudniki varstva otrok, ki se izogibajo registrskim postopkom, v katerih bi morali izkazati
izpolnjevanje predpisanih kadrovskih pogojev ter pogojev za prostor in opremo.

77

Iusinfo.si
Država: Slovenija

21.06.2020
Nedelja, 15:11

Kazalo

https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/dnevne-no...

2/2

"S tem se vzpostavljajo tvegane situacije za otroke, ki so nedopustne, zato je treba za
preprečitev tovrstnih ravnanj področni zakon dopolniti z ustreznimi ukrepi," je mogoče brati v
poročilu.
Na področju, ki je v domeni Inšpektorata RS za notranje zadeve, naj bi bile težave v
zasebnem varovanju, kjer naj bi prihajalo do dela na črno in plačevanja na roko, a je v praksi
to težko dokazati.
Policija medtem v primerih kaznivih dejanj zaposlovanja na črno ne ugotavlja bistvenih razlik s
preteklimi leti. "Največkrat gre za opravljanje dela brez prijave v ustrezno zdravstveno
zavarovanje in brez ustreznih dovoljenj za delo," navaja komisija.
Policisti še vedno ugotavljajo tudi, da se tovrstna kazniva dejanja najpogosteje pojavljajo v
gradbeništvu, gostinstvu in avtoprevozništvu, zaznavajo pa jih tudi v drugih storitvenih
dejavnostih.
V sklopu kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost pa je v zadnjih letih
najštevilčnejše kaznivo dejanje kršitev temeljnih pravic delavcev. Gre predvsem za
neizplačevanje plač oz. davkov in prispevkov zaposlenim, ko ti ne prejmejo plačila za
opravljeno delo ali ga prejmejo v gotovini, v manjši meri pa za kršitve glede sklenitve oz.
nezakonitega prenehanja delovnega razmerja.

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

Komisija se je dotaknila tudi osebnega dopolnilnega dela, pri čemer je navedla, da so njegovi
izvajalci lani skupaj zabeležili 2,7 milijona evrov prihodkov. Za to delo je bilo sicer pridobljenih
20.733 vrednotnic.

Med njenimi priporočili za naprej so pogostejši sestanki oz. dobro sodelovanje nadzornikov s
pristojnimi ministrstvi, sodobna informacijska podpora, ustanovitev skupine za postopke s tujci,
ki bi nadzirala zakonitost prebivanja tujcev, obveščanje javnosti o posebej problematičnih
ugotovitvah s terena, kadrovska popolnitev inšpekcij in skupno usposabljanje inšpektorjev.
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Furs izrekel za 5,8 milijona
evrov glob

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

AVTOR

STA

PROFIMEDIA

Finančna uprava je v boju proti sivi ekonomiji tudi
v lanskem letu namenila posebno pozornost
področju nadzora dela in zaposlovanja na črno.
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Finančna uprava RS (Furs) je lani izvedla 11.982 nadzorov, pri
čemer je v 22,3 odstotka primerih odkrila kršitve. Izrekla je za
5,8 milijona evrov glob, je razvidno iz letnega poročila posebne
vladne komisije.
Vladna komisija za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno
v poročilu, objavljenem na spletnih straneh vlade, ugotavlja, da
Furs uspe odkriti velik delež nepravilnosti, kar je "posledica dobro
načrtovanih in izvedenih ciljno usmerjenih nadzorov"

.

Največ prijav s področja zakona o preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno sicer prejema prav Furs. Lani jih je naštel

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

2826 zoper 3504 zavezance.

Padle tudi kazenske ovadbe
Finančna uprava je tako v okviru 2427 prekrškovnih postopkov
obravnavala 2826 prekrškov in skupno izrekla za 5,8 milijona
evrov glob. Ob tem je podala tudi 11 kazenskih ovadb za
kaznivo dejanje zaposlovanja na črno po kazenskem zakoniku.
Posledično je prišlo do dveh obsodilnih sodb s pogojno kaznijo
za storilca.
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Tudi Tržni inšpektorat RS za delo na področju dela na črno
opravi precejšnje število nadzorov, a "gre v večini primerov za preverjanje
ustreznosti registracije in dovoljenja registriranih subjektov, v posamičnih primerih pa tudi za

.

nedovoljeno reklamiranje ali omogočanje dela na črno s strani registriranih subjektov"

Četudi ne gre za delo na črno v dobesednem pomenu, pa
takšen nadzor po navedbah komisije pripomore k urejenosti
trga, predvsem pri preverjanju listin o izpolnjevanju pogojev, ki
je "ključen pogoj za zakonito in strokovno opravljanje dejavnosti".

Nekatera področja še posebej problematična
Inšpektorat RS za infrastrukturo na področju nadzorov še naprej

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

kot problematičen izpostavlja segment nadzora nad prevozi
potnikov z osebnimi vozili, kjer je dokazovanje dela na črno
posebej težavno.
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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!

PROFIMEDIA

Inšpektorat RS za šolstvo na drugi strani navaja, da zakonodaja
omogoča ustanavljanje zasebnih vrtcev ali opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje, a se še vedno pojavljajo številni ponudniki
varstva otrok, ki se izogibajo registrskim postopkom, v katerih bi
morali izkazati izpolnjevanje predpisanih kadrovskih pogojev ter
pogojev za prostor in opremo.
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"S tem se vzpostavljajo tvegane situacije za otroke, ki so nedopustne, zato je treba za preprečitev
tovrstnih ravnanj področni zakon dopolniti z ustreznimi ukrepi,"

je mogoče brati v

poročilu. Na področju, ki je v domeni Inšpektorata RS za
notranje zadeve, naj bi bile težave v zasebnem varovanju, kjer
naj bi prihajalo do dela na črno in plačevanja na roko, a je v
praksi to težko dokazati.

Nad delo na črno tudi policija
Policija medtem v primerih kaznivih dejanj zaposlovanja na črno
ne ugotavlja bistvenih razlik s preteklimi leti. "Največkrat gre za opravljanje
dela brez prijave v ustrezno zdravstveno zavarovanje in brez ustreznih dovoljenj za delo,"

navaja

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

komisija.
Policisti še vedno ugotavljajo tudi, da se tovrstna kazniva
dejanja najpogosteje pojavljajo v gradbeništvu, gostinstvu in
avtoprevozništvu, zaznavajo pa jih tudi v drugih storitvenih
dejavnostih.
V sklopu kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno
varnost pa je v zadnjih letih najštevilčnejše kaznivo dejanje
kršitev temeljnih pravic delavcev. Gre predvsem za
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neizplačevanje plač oz. davkov in prispevkov zaposlenim, ko ti
ne prejmejo plačila za opravljeno delo ali ga prejmejo v gotovini,
v manjši meri pa za kršitve glede sklenitve oz. nezakonitega
prenehanja delovnega razmerja.
Komisija se je dotaknila tudi osebnega dopolnilnega dela, pri
čemer je navedla, da so njegovi izvajalci lani skupaj zabeležili
2,7 milijona evrov prihodkov. Za to delo je bilo sicer pridobljenih
20.733 vrednotnic.

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

dezurni@zurnal24.si
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V teh poklicih napovedujejo
odpuščanja

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

AVTOR

B. P., STA

PROFIMEDIA

Delodajalci do konca leta napovedujejo 0,2odstotni upad zaposlenosti.
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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).

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

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.
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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).

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

Na trgu dela prišlo do obrata
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.
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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

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

izpostavilo, da to ni bilo potrebno zaradi ukrepov države.

ANŽE PETKO VŠEK

Da so morali odpuščati, je odgovorila skoraj petina (19,2
odstotka) delodajalcev. Največ med temi je velikih podjetij z 250
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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.
POSLEDICE
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Brezposelni. To so nove številke.

Med tistimi najbolj na udaru predelovalne
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
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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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dezurni@zurnal24.si
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