Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 27. 7. 2020
Število objav: 10
Internet: 10
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 10
Inženirski dan: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
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Povzetek
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Naslov

Med kladivom in nakovalom: delavci migranti v dobi korone

Medij

Svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 7. 2020

Avtor

A. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Sloveniji. Ti večinoma prihajajo iz držav bivše Jugoslavije, še vedno pa prevladujejo državljani Bosne in Hercegovine.
V Sloveniji delajo praviloma v gradbeništvu, tudi gostinstvu, turizmu, skladiščih. Na kavi ob Domu sindikatov, kjer ima
pisarno, je situacijo povzel z besedami: »Na Zahodu nič novega.«Lukić poudarja,...

Naslov

Pred slovenskim gospodarstvom in delavci negotova jesen (tema)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 26. 7. 2020

Avtor

STA , Marjetka Nared

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zaposlene, ki predstavljajo pomembno konkurenčno prednost, ohranjajo. Četudi se zaposlovanje trenutno povečuje,
kar gre pripisati sezonskim dejavnikom, zlasti gradbeništvu in deloma turizmu, ekonomist napoveduje, da bo število
registriranih brezposelnih s sedanjih nekaj več kot 89.000 sčasoma doseglo 95.000. Tu naj bi se...

Naslov

Črnograditelji uživajo mirno sezono

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 7. 2020

Avtor

Urška Rus

Teme

Gradbeništvo, graditev

...nadomestila za uzurpacijo in degradacijo prostora. S tem ko je Türk plačal nadomestilo v višini 24.056 evrov, je
zgodba zanje torej zaključena. Čakalne vrste v gradbeništvu Nerešeno ostaja tudi vprašanje gradenj v istrskem
zaselku Slami pri Kortah, kjer naj bi Zinaid Balić postavil pravcato nelegalno naselje. Balić na naša...

Naslov

Med kladivom in nakovalom: delavci migranti v dobi korone

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 7. 2020

Avtor

A. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Sloveniji. Ti večinoma prihajajo iz držav bivše Jugoslavije, še vedno pa prevladujejo državljani Bosne in Hercegovine.
V Sloveniji delajo praviloma v gradbeništvu, tudi gostinstvu, turizmu, skladiščih. Na kavi ob Domu sindikatov, kjer ima
pisarno, je situacijo povzel z besedami: »Na Zahodu nič novega.« Lukić poudarja,...

Naslov

Med kladivom in nakovalom: delavci migranti v dobi korone

Medij

Pomurje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 7. 2020

Avtor

A. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Sloveniji. Ti večinoma prihajajo iz držav bivše Jugoslavije, še vedno pa prevladujejo državljani Bosne in Hercegovine.
V Sloveniji delajo praviloma v gradbeništvu, tudi gostinstvu, turizmu, skladiščih. Na kavi ob Domu sindikatov, kjer ima
pisarno, je situacijo povzel z besedami: »Na Zahodu nič novega.«Lukić poudarja,...
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Naslov

Med kladivom in nakovalom: delavci migranti v dobi korone

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 26. 7. 2020

Avtor

A. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Sloveniji. Ti večinoma prihajajo iz držav bivše Jugoslavije, še vedno pa prevladujejo državljani Bosne in Hercegovine.
V Sloveniji delajo praviloma v gradbeništvu, tudi gostinstvu, turizmu, skladiščih. Na kavi ob Domu sindikatov, kjer ima
pisarno, je situacijo povzel z besedami: »Na Zahodu nič novega.« Lukić poudarja,...

Naslov

Na preizkušnji bo več dejavnosti, število brezposelnih pa bo poraslo

Medij

Koroskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zaposlene, ki predstavljajo pomembno konkurenčno prednost, ohranjajo. Četudi se zaposlovanje trenutno povečuje,
kar gre pripisati sezonskim dejavnikom, zlasti gradbeništvu in deloma turizmu, ekonomist napoveduje, da bo število
registriranih brezposelnih s sedanjih nekaj več kot 89.000 sčasoma doseglo 95.000. Tu naj bi se...

Naslov

Pred slovenskim gospodarstvom in delavci negotova jesen

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zaposlene, ki predstavljajo pomembno konkurenčno prednost, ohranjajo. Četudi se zaposlovanje trenutno povečuje,
kar gre pripisati sezonskim dejavnikom, zlasti gradbeništvu in deloma turizmu, ekonomist napoveduje, da bo število
registriranih brezposelnih s sedanjih nekaj več kot 89.000 sčasoma doseglo 95.000. Tu naj bi se...

Naslov

Med kladivom in nakovalom: delavci migranti v dobi korone

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 26. 7. 2020

Avtor

A. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Sloveniji. Ti večinoma prihajajo iz držav bivše Jugoslavije, še vedno pa prevladujejo državljani Bosne in Hercegovine.
V Sloveniji delajo praviloma v gradbeništvu, tudi gostinstvu, turizmu, skladiščih. Na kavi ob Domu sindikatov, kjer ima
pisarno, je situacijo povzel z besedami: »Na Zahodu nič novega.« Lukić poudarja,...

Naslov

Pred slovenskim gospodarstvom in delavci negotova jesen

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zaposlene, ki predstavljajo pomembno konkurenčno prednost, ohranjajo. Četudi se zaposlovanje trenutno povečuje,
kar gre pripisati sezonskim dejavnikom, zlasti gradbeništvu in deloma turizmu, ekonomist napoveduje, da bo število
registriranih brezposelnih s sedanjih nekaj več kot 89.000 sčasoma doseglo 95.000. Tu naj bi se...
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Kazalo
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Med kladivom in nakovalom: delavci migranti v dobi korone

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

novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5f1d1a34499d0/med-kladivom-in-nakovalom-delavci-migranti-v-dobi-korone

Predstavniki delavcev migrantov, ki praviloma opravljajo svoj poklic v Avstriji, so se v četrtek
srečali z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezom Ciglerjem
Kraljem, osrednji temi pogovorov pa sta bili tožba Evropske komisije na Sodišču EU proti
Avstriji glede višine otroških dodatkov in neustrezna nadomestila za brezposelnost, ki jih
prejemajo delavci, ki so ostali brez dela pri severnih sosedih. Teh je bilo v preteklih mesecih po
grobih ocenah predsednika sindikata Maria Fekonjeokoli deset tisoč, štiri tisoč pa naj bi jih v
vmesnem času dobilo nazaj delo.
»Na zahodu nič novega«
Fekonja pravi, da ohlapna avstrijska zakonodaja postavlja slovenske delavce v zahteven položaj. V
telefonskem pogovoru za Svet24 je dejal, da ne ve, koliko je bilo nezakonitih odpovedi, ker se, kot
pravi sam, »Slovenci načeloma pač ne pritožujejo v Avstriji. Ne iščejo svojih pravic, kjer bi
lahko.« Sindikalist v zadnjih dveh letih opaža trend poslabševanja odnosa zaposlovalcev do tujih
delavcev, zaradi česar meni, da so slovenski delavci v mnogo slabšem položaju kot njihovi
avstrijski kolegi, saj so tujci vedno prvi v vrsti za odstrel ob težavah podjetij.
Sistem izkoriščanja
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Ta problem še predobro pozna Goran Lukić iz Delavske svetovalnice, ki se primarno ukvarja z
zagovorništvom delavcev migrantov v Sloveniji. Ti večinoma prihajajo iz držav bivše Jugoslavije,
še vedno pa prevladujejo državljani Bosne in Hercegovine. V Sloveniji delajo praviloma v
gradbeništvu, tudi gostinstvu, turizmu, skladiščih.
Na kavi ob Domu sindikatov, kjer ima pisarno, je situacijo povzel z besedami: »Na Zahodu nič
novega.« Lukić poudarja, da je epidemija zgolj poglobila že tako slabe – in nezakonite – prakse,
kjer delavci migranti ne prejemajo regresov, delajo nadure, trpijo izkoriščanje, neredko pa so na
koncu še nezakonito odpuščeni. »Grdo rečeno, delavci migranti so temelj gospodarstva v
Sloveniji in drugod, hkrati pa so očitno dojemani kot potrošna roba.« Kot situacijo vidi Lukić, ne
gre za anomalije, pač pa za sistem, ki ga aktivno izvaja državna politika. Kako drugače gledati na
sporazuma, ki ju je na primer Slovenija podpisala z Bosno in Hercegovino ali Srbijo, ki
zapovedujeta, da mora delavec prvo leto pri nas delati za istega delodajalca. Lukić obstoječo
ureditev opisuje kot kolesje, v katero padejo delavci migranti: »Na koncu dobimo delavca, ki je
popolnoma oblikovan za to, da je prilagojen na izkoriščanje.« Le redki delavci se odločijo, da
poiščejo pravico na sodišču.
Manevriranje med odloki

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

Zaskrbljujoča epidemiološka slika na Balkanu pomeni, da se vse ključne izvoznice delovne sile v
Slovenijo uvrščajo na seznam tako imenovanih rdečih držav, kar seveda pomeni, da vsak, ki iz teh
krajev pripotuje v Slovenijo, mora v obvezno dvotedensko karanteno. Zaradi tega je pri nas še
veliko posameznikov iz teh držav, ki že več mesecev niso obiskali družin, saj si ne morejo
privoščiti 14 dni karantene.
Z zavedanjem pomembnosti delavcev migrantov za obe državi sta Avstrija in Slovenija sklenili, da
so vsi delavci, ki živijo v Sloveniji, lahko prehajali meje, tudi če so med tednom bivali severno od
meje. Pred posredovanjem ministrstva za notranje zadeve pa so bili tisti, ki so delali v Nemčiji,
prisiljeni ostati tam, saj jih je doma čakala obvezna karantena, ki je posledično rezultirala v izgubi
dela.
Kam po pravico?
Ko ostanejo brez dela, pa slovenski delavci v Avstriji potegnejo krajšo. Kot pojasnjuje Fekonja,
vsak slovenski državljan, ki je zaposlen pri severnih sosedih, vplačuje v sistem zavarovanja v
primeru brezposelnosti bistveno več, kot je nato deležen pri izplačilu nadomestila. Slovenija ima
po zakonu navzgor omejeno nadomestilo na 892,5 evra bruto, pri čemer bi morali po prepričanju
sindikata v povprečju prejemati okoli 1500 evrov. Fekonja je prepričan, da gre za nezakonito
prakso, saj je Avstrija dolžna to nadomestilo v celoti refundirati Sloveniji. Tudi glede tega so jim
prisluhnili na ministrstvu, a hkrati izpostavili svojo zagato, saj naj bi imeli odprtih terjatev v višini
3,24 milijona evrov. Pravne podlage za tožbo v tem trenutku naj ne bi bilo, saj naj bi evropska
uredba, ki to ureja, bila v postopku revizije. Do takrat pa, kot pravi Fekonja: »Avstrija je pač
povedala, ne, ne damo vam tega in konec.«
Avstrija je podobno stališče zavzela tudi glede prej omenjenih otroških dodatkov, kjer vztrajajo
pri indeksaciji dodatka glede na življenjski standard države, kar pomeni, da slovenski delavec
dobi 90,06 evra ali 24 evrov manj kot njegov avstrijski kolega. Hkrati to vodi do situacije, kjer na
primer švicarski zaposleni dobi več kot domačin.
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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!

»Bodimo iskreni. Gostinstvo, turizem, fizična dela, dela v skladiščih, logistika … Če bi se za en
dan ustavili delavke in delavci migranti, bi se gospodarstvo ustavilo,« pravi Goran Lukić, v isti
sapi pa dodaja, da se zaveda, da te možnosti delavci pač nimajo »in krog se vrti naprej«.
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Pred slovenskim gospodarstvom in delavci
negotova jesen (tema)
Gospodarske razmere v Sloveniji so se po viharju, ki ga je povzročila epidemija covida-19, stabilizirale, pričakovanja za
jesen pa so negotova. Na preizkušnji bo več dejavnosti, tudi avtomobilska, število brezposelnih pa bo poraslo.
Pomembno bo zagotavljanje likvidnosti podjetij in ustrezno črpanje sredstev EU, opozarjajo delodajalci in sindikati.
Gospodarstvo okreva
Kot ugotavljajo v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), se je gospodarsko stanje v Sloveniji v juliju precej izboljšalo. To
kažejo tudi podatki o porabi električne energije, ki je medletno nižja le za okoli pet odstotkov, je za STA pojasnil glavni
ekonomist pri GZS Bojan Ivanc.
"To posledično pomeni, da se zapira padec, ki je nastal zaradi epidemije. Kljub temu da je država znova uvedla nekatere
omejitve glede prireditev, še vedno lahko rečemo, da proizvodni del gospodarstva nekoliko okreva," je pojasnil. Ne glede
na to so v GZS po njegovih besedah za jesen previdni.
"V razmerah, ko usodo kroji covid-19, je napovedovanje prihodnosti na meji astrologije," se je za STA strinjala
predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič. Glede na trenutno stanje, sprejeto protikoronsko
zakonodajo in informacije s terena je vendarle ocenila, da bodo jesenski meseci, če ne bo prišlo do novega resnega
izbruha bolezni, primerljivi današnjim.
Prepričana je namreč, da delodajalci ne bi ohranjali zaposlitev s koriščenjem ukrepov čakanja na delo in skrajšanega
delovnika, če ne bi pričakovali povečanja naročil oz. ohranitve obsega poslovanja. "Tisti, ki tega ne pričakujejo,
odpuščajo že danes," je navedla.

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

Izzivi pred različnimi sektorji
V GZS jih sicer v prihodnje posebej skrbi za avtomobilsko industrijo, ki je precej vezana na evropski trg. To prinaša
precejšnjo negotovost glede prihodnje dinamike naročil, je pojasnil Ivanc.
Med bolj ogroženimi dejavnostmi je omenil še širšo kovinsko industrijo, saj ima Slovenija na tem področju konkurenco v
Turčiji in azijskih državah, ter del predelovalne industrije, "ki ni tako visoko tehnološko razvit", denimo tekstilna in lesna
industrija, ki se soočata z regionalno konkurenco, posebej s strani vzhodnoevropskih držav.
V ZSSS medtem težave pričakujejo tudi v gostinstvu in turizmu ter povezanih dejavnostih. V tej luči izpostavljajo
problematiko vodičev, prevajalcev, prevoznikov in agencij.
Prav tako bodo ostale na preizkušnji delavske pravice. Trenutno imajo, tako Jerkičeva, največ vprašanj s področja
odpuščanja, in sicer glede kriterijev, odpovednih rokov, odpravnin, plačil in podobno. Nanje se obračajo tudi nečlani, ki
opozarjajo na neizplačilo regresa za letni dopust, izigravanje vladnih ukrepov, ponekod pa tudi na nezakonito zniževanj
plač ali celo neplačilo.
Okoli 95.000 brezposelnih
Na vprašanje, kaj jeseni napoveduje trgu dela, je Ivanc odgovoril, da vladni ukrepi, kot sta subvencioniranje čakanja na
delo in skrajšanega delovnega časa, ne morejo zaščititi vseh delovnih mest.
"Ta povračila niso stoodstotna, podjetja imajo še vedno določene druge stroške. Če ocenijo, da je raven povpraševanja
nižja dlje časa in da je mogoče zaposlene umestiti na zavod za zaposlovanje, pozneje pa zopet poklicati nazaj, se
poslužijo tudi odpuščanj," je dejal. Ne glede na to v zbornici opažajo, da podjetja tiste zaposlene, ki predstavljajo
pomembno konkurenčno prednost, ohranjajo.
Četudi se zaposlovanje trenutno povečuje, kar gre pripisati sezonskim dejavnikom, zlasti gradbeništvu in deloma turizmu,
ekonomist napoveduje, da bo število registriranih brezposelnih s sedanjih nekaj več kot 89.000 sčasoma doseglo 95.000.
Tu naj bi se ustavilo, če ne bo prišlo do novih težav na izvoznih trgih. "V tem primeru bi se številka lahko hitro približala
100.000, pritisk na vlado glede podaljšanja ukrepov pa bi se verjetno povečal," je ocenil.
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Tudi Jerkičeva ne verjame, da bo število registriranih brezposelnih doseglo ravni iz časa zadnje finančne in gospodarske
krize, ko je bilo uradno brez dela skoraj 130.000 oseb.
Morebitni novi ukrepi
Če se bodo razmere jeseni zaostrile, pa bo znova na potezi vlada. Ivanc je v tej luči opozoril, da bo treba pri vseh
morebitnih novih ukrepih pozorno preučiti njihovo ceno. Posebna previdnost velja pri morebitnem znižanju davkov, saj to
lahko državi srednjeročno prinese velike in dolgotrajne javnofinančne težave.
Za gospodarstvo bodo v primeru poslabšanja najbolj pomembni podaljšanje čakanja na delo ter zagotavljanje jamstev za
likvidnost podjetij, je prepričan. Zavzel se je tudi za pospešitev določenih gradbenih investicij, predvsem hitrejše
umeščanje objektov v prostor, kar je vlada tudi že predvidela.
"Že avgust bo pokazal, ali je treba katerega od obstoječih ukrepov podaljšati oziroma nadgraditi. Zaenkrat nam še vedno
manjka konkretna izvedba drugega protikoronskega zakona, to je državnih jamstev za likvidnostna posojila podjetjem,
novost bo prinesel tudi zajeten sveženj pomoči, ki je bil sprejet na ravni EU, kjer pa bo seveda treba izdelati predloge za
črpanje," je na drugi strani nanizala Jerkičeva. Posebno priložnost sicer predstavljajo sredstva EU za digitalizacijo in
zelene tehnologije, verjame.

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

Ob morebitnem naraščanju brezposelnosti pa bi bilo treba razmišljati tudi o nadaljnjih možnostih zaposlovanja, motivaciji
za zaposlovanje mladih, starejših, težje zaposljivih, je še pozvala.

8

27.07.2020

Dnevnik.si

Ponedeljek

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042935056/slovenija/crnogr...

1/4

Dnevnik.si
NEZAKONITE GRADNJE

Urška Rus
NAJNOVEJŠE
27. julij 2020
00:00

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

27. julij 2020 0:00
26 min
Novakov raj v
Predviden čas
branja: 4 min
Visokem
27 min

Ko gleda vašo
punčko, v roko
vzame ...

27 min

Jedrska energija
se tudi pri
profesorju
Damijanu vedno
znova vrača na
začetek

28 min

Nove okužbe v
hrastniškem
domu

28 min

Permakulturna
kmetija s
plemiškim
vzdevkom

Črnograditelji uživajo mirno sezono
Na gradbenem inšpektoratu – tudi zaradi zamrznitve postopkov med
epidemijo – letos niso porušili še nobene nelegalne gradnje. “Ključno
vprašanje po mojem je, ali sploh obstaja volja, da se te gradnje preganjajo,”
pravi arhitekt Milan Rađenović. Najbolj razvpite gradnje izpred let medtem še
vedno stojijo.

Vse objave

Na gradbenem inšpektoratu še zdaleč ne dohajajo kršiteljev. (Foto:
Peter Pahor)

Čeprav je v Sloveniji po neuradnih ocenah tudi več
sto tisoč nelegalno zgrajenih objektov, na
inšpektoratu za okolje in prostor v letošnjem letu niso
odstranili niti enega. Na inšpektoratu so pojasnili, da
so letos med epidemijo novega koronavirusa vse
nenujne zadeve zamrznili, finančna sredstva za
odstranitev nelegalnih objektov pa da so bila
prerazporejena. Kdaj bodo torej nadaljevali
odstranjevanje nelegalnih objektov in ali ga bodo
glede na zaostanek med epidemijo pospešili, niso
pojasnili.
A dejstvo, da na inšpektoratu še zdaleč ne dohajajo
kršiteljev in da je nadzor zato neučinkovit, ni novost.
V lanskem letu so gradbeni inšpektorji odstranili
vsega skupaj pet nelegalnih gradenj, pri čemer je
šlo, kot pravijo, za manj zahtevne objekte. Medtem

9

27.07.2020

Dnevnik.si

Ponedeljek

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042935056/slovenija/crnogr...

2/4

so imeli na drugi strani konec minulega leta odprtih
slabih 10.000 prijav, od tega v reševanju slabih 9000
upravnih inšpekcijskih zadev. V okoli 3500 zadevah
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26 min

27 min
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28 min

28 min
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so odredili odstranitev nelegalnega objekta, več kot
2300 teh določb pa je bilo izvršljivih.
Na inšpektoratu ob tem ves čas opozarjajo, da je
zaradi premajhnega števila uslužbencev – po zadnjih
javno dostopnih podatkih je na inšpektoratu
zaposlenih 69 gradbenih inšpektorjev – nemogoče
zagotoviti sprotno obravnavo vseh prijav in voditi
inšpekcijske postopke v predpisanih rokih.
Medtem ko birokratski mlini meljejo počasi, pa
številne razvpite nezakonite gradnje še vedno stojijo.
Na Obali je eden izmed najbolj znanih primerov
gotovo mogočna hiša Vitoslava Türka, nekdanjega
prvega moža Elesa, na elitni lokaciji na Parecagu pri
Sečovljah. Kot smo v Dnevniku že poročali, so bili
inšpektorji o njegovi črni gradnji obveščeni že leta
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2007, nato pa odločbo o rušenju vendarle izdali leta
Vse objave

2013. Türkovi se vse odtlej z različnimi pritožbami,
revizijami in upravnimi spori rušenju uspešno
izmikajo.
Ko smo v zvezi s postopki s Türkovo hišo povprašali
na gradbeni inšpekciji, so nam odgovorili, da
konkretnih primerov ne morejo komentirati. Na
piranski upravni enoti pa so nam povedali le, da
gradnja ni skladna z gradbenim dovoljenjem, v
njihovi pristojnosti pa da je v takšnih primerih le
izdaja odmere nadomestila za uzurpacijo in
degradacijo prostora. S tem ko je Türk plačal
nadomestilo v višini 24.056 evrov, je zgodba zanje
torej zaključena.

Čakalne vrste v gradbeništvu
Nerešeno ostaja tudi vprašanje gradenj v istrskem
zaselku Slami pri Kortah, kjer naj bi Zinaid Balić
postavil pravcato nelegalno naselje. Balić na naša
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vprašanja ni želel odgovarjati. Dejal je le, da ima za
dva tamkajšnja objekta vsa potrebna dovoljenja, s
preostalimi pa da nima nič.
NAJNOVEJŠE
26 min
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Na inšpektoratu so nam medtem potrdili, da so v
zvezi z zaselkom prejeli več pobud o domnevnih
kršitvah, a jih še niso obravnavali. Tudi to, kdaj bodo
te pobude vendarle prišle na vrsto, zaradi
metodologije inšpektorata, kot pravijo, ni mogoče
napovedati. Gradbeni inšpektorji morajo namreč
prijavo ob prejemu rangirati na podlagi več kriterijev,
kot so vpliv objekta na ljudi in okolje, faza izvajanja
gradnje ter lastnosti in namen objekta. Prioritetno
tako obravnavajo tiste objekti, ki so nevarni za ljudi in
okolje. Vrsta nelegalnih stavb, ki so v izrazitem
neskladju s tradicionalno istrsko arhitekturo, njihova
kanalizacija pa se steka kar v naravo, očitno ne sodi
v to kategorijo.
V zvezi z nezakonitimi objekti, ki v zaselku Slami
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vznikajo kot gobe po dežju, so se že pred časom
Vse objave

oglasili tudi na občini Piran. »S tem početjem se ne
strinjamo. So pa možnosti, s katerimi lahko kot
občina vplivamo na tovrstno početje posameznikov,
žal zelo omejene,« so nam povedali. V začetku leta
so zoper domnevnega črnograditelja napovedali tudi
tožbo, vendar je do danes še niso vložili.

Neukrepanje jim daje
legitimnost
»Ključno vprašanje po mojem je, ali sploh obstaja
volja, da se te gradnje preganja,« ob neukrepanju
države zoper nezakonite gradnje opozarja arhitekt in
direktor družbe Arhi-3k Milan Rađenović. Predolgi
inšpekcijski postopki namreč v praksi pomenijo, da
so nezakoniti objekti prej legalizirani kot porušeni.
Rađenović sicer legalizaciji nezakonitih gradenj ne
nasprotuje. »Če neki nelegalen objekt stoji pet,
deset, tudi trideset let, ne moremo reči, da je kriv
samo tisti, ki ga je postavil, ampak tudi tisti, ki bi to
moral nadzirati, pa ni,« je dejal. Podobno razmišlja
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tudi ob konkretnem primeru nelegalnega »naselja« v
zaselku Slami pri Kortah: »Nedopustno je, da nekdo
zgradi celo naselje, ki je neskladno s tradicijo, nima
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nobene arhitekturne vrednosti in uničuje okolje. To,
da se pristojni zganejo po petih letih, ko v teh
objektih že nekaj časa živijo ljudje, je pa tudi
neodgovorno.«

Vse objave
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Med kladivom in nakovalom: delavci migranti v dobi korone
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novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5f1d1a34499d0/med-kladivom-in-nakovalom-delavci-migranti-v-dobi-korone

Predstavniki delavcev migrantov, ki praviloma opravljajo svoj poklic v Avstriji, so se v četrtek
srečali z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezom Ciglerjem
Kraljem, osrednji temi pogovorov pa sta bili tožba Evropske komisije na Sodišču EU proti
Avstriji glede višine otroških dodatkov in neustrezna nadomestila za brezposelnost, ki jih
prejemajo delavci, ki so ostali brez dela pri severnih sosedih. Teh je bilo v preteklih mesecih po
grobih ocenah predsednika sindikata Maria Fekonjeokoli deset tisoč, štiri tisoč pa naj bi jih v
vmesnem času dobilo nazaj delo.
»Na zahodu nič novega«
Fekonja pravi, da ohlapna avstrijska zakonodaja postavlja slovenske delavce v zahteven položaj. V
telefonskem pogovoru za Svet24 je dejal, da ne ve, koliko je bilo nezakonitih odpovedi, ker se, kot
pravi sam, »Slovenci načeloma pač ne pritožujejo v Avstriji. Ne iščejo svojih pravic, kjer bi
lahko.« Sindikalist v zadnjih dveh letih opaža trend poslabševanja odnosa zaposlovalcev do tujih
delavcev, zaradi česar meni, da so slovenski delavci v mnogo slabšem položaju kot njihovi
avstrijski kolegi, saj so tujci vedno prvi v vrsti za odstrel ob težavah podjetij.
Sistem izkoriščanja
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Ta problem še predobro pozna Goran Lukić iz Delavske svetovalnice, ki se primarno ukvarja z
zagovorništvom delavcev migrantov v Sloveniji. Ti večinoma prihajajo iz držav bivše Jugoslavije,
še vedno pa prevladujejo državljani Bosne in Hercegovine. V Sloveniji delajo praviloma v
gradbeništvu, tudi gostinstvu, turizmu, skladiščih.
Na kavi ob Domu sindikatov, kjer ima pisarno, je situacijo povzel z besedami: »Na Zahodu nič
novega.« Lukić poudarja, da je epidemija zgolj poglobila že tako slabe – in nezakonite – prakse,
kjer delavci migranti ne prejemajo regresov, delajo nadure, trpijo izkoriščanje, neredko pa so na
koncu še nezakonito odpuščeni. »Grdo rečeno, delavci migranti so temelj gospodarstva v
Sloveniji in drugod, hkrati pa so očitno dojemani kot potrošna roba.« Kot situacijo vidi Lukić, ne
gre za anomalije, pač pa za sistem, ki ga aktivno izvaja državna politika. Kako drugače gledati na
sporazuma, ki ju je na primer Slovenija podpisala z Bosno in Hercegovino ali Srbijo, ki
zapovedujeta, da mora delavec prvo leto pri nas delati za istega delodajalca. Lukić obstoječo
ureditev opisuje kot kolesje, v katero padejo delavci migranti: »Na koncu dobimo delavca, ki je
popolnoma oblikovan za to, da je prilagojen na izkoriščanje.« Le redki delavci se odločijo, da
poiščejo pravico na sodišču.
Manevriranje med odloki
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Zaskrbljujoča epidemiološka slika na Balkanu pomeni, da se vse ključne izvoznice delovne sile v
Slovenijo uvrščajo na seznam tako imenovanih rdečih držav, kar seveda pomeni, da vsak, ki iz teh
krajev pripotuje v Slovenijo, mora v obvezno dvotedensko karanteno. Zaradi tega je pri nas še
veliko posameznikov iz teh držav, ki že več mesecev niso obiskali družin, saj si ne morejo
privoščiti 14 dni karantene.
Z zavedanjem pomembnosti delavcev migrantov za obe državi sta Avstrija in Slovenija sklenili, da
so vsi delavci, ki živijo v Sloveniji, lahko prehajali meje, tudi če so med tednom bivali severno od
meje. Pred posredovanjem ministrstva za notranje zadeve pa so bili tisti, ki so delali v Nemčiji,
prisiljeni ostati tam, saj jih je doma čakala obvezna karantena, ki je posledično rezultirala v izgubi
dela.
Kam po pravico?
Ko ostanejo brez dela, pa slovenski delavci v Avstriji potegnejo krajšo. Kot pojasnjuje Fekonja,
vsak slovenski državljan, ki je zaposlen pri severnih sosedih, vplačuje v sistem zavarovanja v
primeru brezposelnosti bistveno več, kot je nato deležen pri izplačilu nadomestila. Slovenija ima
po zakonu navzgor omejeno nadomestilo na 892,5 evra bruto, pri čemer bi morali po prepričanju
sindikata v povprečju prejemati okoli 1500 evrov. Fekonja je prepričan, da gre za nezakonito
prakso, saj je Avstrija dolžna to nadomestilo v celoti refundirati Sloveniji. Tudi glede tega so jim
prisluhnili na ministrstvu, a hkrati izpostavili svojo zagato, saj naj bi imeli odprtih terjatev v višini
3,24 milijona evrov. Pravne podlage za tožbo v tem trenutku naj ne bi bilo, saj naj bi evropska
uredba, ki to ureja, bila v postopku revizije. Do takrat pa, kot pravi Fekonja: »Avstrija je pač
povedala, ne, ne damo vam tega in konec.«
Avstrija je podobno stališče zavzela tudi glede prej omenjenih otroških dodatkov, kjer vztrajajo
pri indeksaciji dodatka glede na življenjski standard države, kar pomeni, da slovenski delavec
dobi 90,06 evra ali 24 evrov manj kot njegov avstrijski kolega. Hkrati to vodi do situacije, kjer na
primer švicarski zaposleni dobi več kot domačin.
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»Bodimo iskreni. Gostinstvo, turizem, fizična dela, dela v skladiščih, logistika … Če bi se za en
dan ustavili delavke in delavci migranti, bi se gospodarstvo ustavilo,« pravi Goran Lukić, v isti
sapi pa dodaja, da se zaveda, da te možnosti delavci pač nimajo »in krog se vrti naprej«.
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Profimedia

Gradbeni sektor se v veliki meri zanaša na delavce migrante.

Slovenija

Pandemija novega koronavirusa pomeni hud udarec za vse delavce, a posebno za tiste,
ki so za preživetje in plače odvisni od prečkanja meja. Slovenski delavci migranti v tujini
in tuji delavci v Sloveniji se soočajo z vsakršnimi ovirami v času zaprtja meja, tudi
dobesednimi.
Predstavniki delavcev migrantov, ki praviloma opravljajo svoj poklic v Avstriji, so se v četrtek srečali z ministrom za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezom Ciglerjem Kraljem, osrednji temi pogovorov pa sta bili
tožba Evropske komisije na Sodišču EU proti Avstriji glede višine otroških dodatkov in neustrezna nadomestila za
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brezposelnost, ki jih prejemajo delavci, ki so ostali brez dela pri severnih sosedih. Teh je bilo v preteklih mesecih po
grobih ocenah predsednika sindikata Maria Fekonje okoli deset tisoč, štiri tisoč pa naj bi jih v vmesnem času dobilo
nazaj delo.
»Na zahodu nič novega«
Fekonja pravi, da ohlapna avstrijska zakonodaja postavlja slovenske delavce v zahteven položaj. V telefonskem
pogovoru za Svet24 je dejal, da ne ve, koliko je bilo nezakonitih odpovedi, ker se, kot pravi sam, »Slovenci načeloma
pač ne pritožujejo v Avstriji. Ne iščejo svojih pravic, kjer bi lahko.« Sindikalist v zadnjih dveh letih opaža trend
poslabševanja odnosa zaposlovalcev do tujih delavcev, zaradi česar meni, da so slovenski delavci v mnogo slabšem
položaju kot njihovi avstrijski kolegi, saj so tujci vedno prvi v vrsti za odstrel ob težavah podjetij.
Sistem izkoriščanja
Ta problem še predobro pozna Goran Lukić iz Delavske svetovalnice, ki se primarno ukvarja z zagovorništvom
delavcev migrantov v Sloveniji. Ti večinoma prihajajo iz držav bivše Jugoslavije, še vedno pa prevladujejo državljani
Bosne in Hercegovine. V Sloveniji delajo praviloma v gradbeništvu, tudi gostinstvu, turizmu, skladiščih.
Na kavi ob Domu sindikatov, kjer ima pisarno, je situacijo povzel z besedami: »Na Zahodu nič novega.« Lukić
poudarja, da je epidemija zgolj poglobila že tako slabe – in nezakonite – prakse, kjer delavci migranti ne prejemajo
regresov, delajo nadure, trpijo izkoriščanje, neredko pa so na koncu še nezakonito odpuščeni. »Grdo rečeno, delavci
migranti so temelj gospodarstva v Sloveniji in drugod, hkrati pa so očitno dojemani kot potrošna roba.« Kot situacijo
vidi Lukić, ne gre za anomalije, pač pa za sistem, ki ga aktivno izvaja državna politika. Kako drugače gledati na
sporazuma, ki ju je na primer Slovenija podpisala z Bosno in Hercegovino ali Srbijo, ki zapovedujeta, da mora delavec
prvo leto pri nas delati za istega delodajalca. Lukić obstoječo ureditev opisuje kot kolesje, v katero padejo delavci
migranti: »Na koncu dobimo delavca, ki je popolnoma oblikovan za to, da je prilagojen na izkoriščanje.« Le redki
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delavci se odločijo, da poiščejo pravico na sodišču.
Manevriranje med odloki
Zaskrbljujoča epidemiološka slika na Balkanu pomeni, da se vse ključne izvoznice delovne sile v Slovenijo uvrščajo
na seznam tako imenovanih rdečih držav, kar seveda pomeni, da vsak, ki iz teh krajev pripotuje v Slovenijo, mora v
obvezno dvotedensko karanteno. Zaradi tega je pri nas še veliko posameznikov iz teh držav, ki že več mesecev niso
obiskali družin, saj si ne morejo privoščiti 14 dni karantene.
Z zavedanjem pomembnosti delavcev migrantov za obe državi sta Avstrija in Slovenija sklenili, da so vsi delavci, ki
živijo v Sloveniji, lahko prehajali meje, tudi če so med tednom bivali severno od meje. Pred posredovanjem
ministrstva za notranje zadeve pa so bili tisti, ki so delali v Nemčiji, prisiljeni ostati tam, saj jih je doma čakala obvezna
karantena, ki je posledično rezultirala v izgubi dela.
Kam po pravico?
Ko ostanejo brez dela, pa slovenski delavci v Avstriji potegnejo krajšo. Kot pojasnjuje Fekonja, vsak slovenski
državljan, ki je zaposlen pri severnih sosedih, vplačuje v sistem zavarovanja v primeru brezposelnosti bistveno več,
kot je nato deležen pri izplačilu nadomestila. Slovenija ima po zakonu navzgor omejeno nadomestilo na 892,5 evra
bruto, pri čemer bi morali po prepričanju sindikata v povprečju prejemati okoli 1500 evrov. Fekonja je prepričan, da
gre za nezakonito prakso, saj je Avstrija dolžna to nadomestilo v celoti refundirati Sloveniji. Tudi glede tega so jim
prisluhnili na ministrstvu, a hkrati izpostavili svojo zagato, saj naj bi imeli odprtih terjatev v višini 3,24 milijona evrov.
Pravne podlage za tožbo v tem trenutku naj ne bi bilo, saj naj bi evropska uredba, ki to ureja, bila v postopku revizije.
Do takrat pa, kot pravi Fekonja: »Avstrija je pač povedala, ne, ne damo vam tega in konec.«
Avstrija je podobno stališče zavzela tudi glede prej omenjenih otroških dodatkov, kjer vztrajajo pri indeksaciji dodatka
glede na življenjski standard države, kar pomeni, da slovenski delavec dobi 90,06 evra ali 24 evrov manj kot njegov
avstrijski kolega. Hkrati to vodi do situacije, kjer na primer švicarski zaposleni dobi več kot domačin.
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»Bodimo iskreni. Gostinstvo, turizem, fizična dela, dela v skladiščih, logistika … Če bi se za en dan ustavili delavke in
delavci migranti, bi se gospodarstvo ustavilo,« pravi Goran Lukić, v isti sapi pa dodaja, da se zaveda, da te možnosti
delavci pač nimajo »in krog se vrti naprej«.

Goran Lukić iz Delavske svetovalnice je zelo kritičen do odnosa države do tujih delavcev.

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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Med kladivom in nakovalom: delavci migranti v dobi korone
1
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Facebook

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

Twitter

Pandemija novega koronavirusa pomeni hud udarec za vse delavce, a posebno za
tiste, ki so za preživetje in plače odvisni od prečkanja meja. Slovenski delavci
migranti v tujini in tuji delavci v Sloveniji se soočajo z vsakršnimi ovirami v času
zaprtja meja, tudi dobesednimi.
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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!

Gradbeni sektor se v veliki meri zanaša na delavce migrante.

Predstavniki delavcev migrantov, ki praviloma opravljajo svoj poklic v Avstriji, so se v četrtek
srečali z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezom Ciglerjem
Kraljem, osrednji temi pogovorov pa sta bili tožba Evropske komisije na Sodišču EU proti Avstriji
glede višine otroških dodatkov in neustrezna nadomestila za brezposelnost, ki jih prejemajo
delavci, ki so ostali brez dela pri severnih sosedih. Teh je bilo v preteklih mesecih po grobih
ocenah predsednika sindikata Maria Fekonjeokoli deset tisoč, štiri tisoč pa naj bi jih v vmesnem
času dobilo nazaj delo.
»Na zahodu nič novega«
Fekonja pravi, da ohlapna avstrijska zakonodaja postavlja slovenske delavce v zahteven položaj.
V telefonskem pogovoru za Svet24 je dejal, da ne ve, koliko je bilo nezakonitih odpovedi, ker se,
kot pravi sam, »Slovenci načeloma pač ne pritožujejo v Avstriji. Ne iščejo svojih pravic, kjer bi
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lahko.« Sindikalist v zadnjih dveh letih opaža trend poslabševanja odnosa zaposlovalcev do tujih
delavcev, zaradi česar meni, da so slovenski delavci v mnogo slabšem položaju kot njihovi
avstrijski kolegi, saj so tujci vedno prvi v vrsti za odstrel ob težavah podjetij.
Sistem izkoriščanja
Ta problem še predobro pozna Goran Lukić iz Delavske svetovalnice, ki se primarno ukvarja z
zagovorništvom delavcev migrantov v Sloveniji. Ti večinoma prihajajo iz držav bivše Jugoslavije,
še vedno pa prevladujejo državljani Bosne in Hercegovine. V Sloveniji delajo praviloma v
gradbeništvu, tudi gostinstvu, turizmu, skladiščih.
Na kavi ob Domu sindikatov, kjer ima pisarno, je situacijo povzel z besedami: »Na Zahodu nič
novega.« Lukić poudarja, da je epidemija zgolj poglobila že tako slabe – in nezakonite – prakse,
kjer delavci migranti ne prejemajo regresov, delajo nadure, trpijo izkoriščanje, neredko pa so na
koncu še nezakonito odpuščeni. »Grdo rečeno, delavci migranti so temelj gospodarstva v Sloveniji

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

in drugod, hkrati pa so očitno dojemani kot potrošna roba.« Kot situacijo vidi Lukić, ne gre za
anomalije, pač pa za sistem, ki ga aktivno izvaja državna politika. Kako drugače gledati na
sporazuma, ki ju je na primer Slovenija podpisala z Bosno in Hercegovino ali Srbijo, ki
zapovedujeta, da mora delavec prvo leto pri nas delati za istega delodajalca. Lukić obstoječo
ureditev opisuje kot kolesje, v katero padejo delavci migranti: »Na koncu dobimo delavca, ki je
popolnoma oblikovan za to, da je prilagojen na izkoriščanje.« Le redki delavci se odločijo, da
poiščejo pravico na sodišču.
Manevriranje med odloki
Zaskrbljujoča epidemiološka slika na Balkanu pomeni, da se vse ključne izvoznice delovne sile v
Slovenijo uvrščajo na seznam tako imenovanih rdečih držav, kar seveda pomeni, da vsak, ki iz teh
krajev pripotuje v Slovenijo, mora v obvezno dvotedensko karanteno. Zaradi tega je pri nas še
veliko posameznikov iz teh držav, ki že več mesecev niso obiskali družin, saj si ne morejo
privoščiti 14 dni karantene.
Z zavedanjem pomembnosti delavcev migrantov za obe državi sta Avstrija in Slovenija sklenili, da
so vsi delavci, ki živijo v Sloveniji, lahko prehajali meje, tudi če so med tednom bivali severno od
meje. Pred posredovanjem ministrstva za notranje zadeve pa so bili tisti, ki so delali v Nemčiji,
prisiljeni ostati tam, saj jih je doma čakala obvezna karantena, ki je posledično rezultirala v izgubi
dela.
Kam po pravico?
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Ko ostanejo brez dela, pa slovenski delavci v Avstriji potegnejo krajšo. Kot pojasnjuje Fekonja,
vsak slovenski državljan, ki je zaposlen pri severnih sosedih, vplačuje v sistem zavarovanja v
primeru brezposelnosti bistveno več, kot je nato deležen pri izplačilu nadomestila. Slovenija ima
po zakonu navzgor omejeno nadomestilo na 892,5 evra bruto, pri čemer bi morali po prepričanju
sindikata v povprečju prejemati okoli 1500 evrov. Fekonja je prepričan, da gre za nezakonito
prakso, saj je Avstrija dolžna to nadomestilo v celoti refundirati Sloveniji. Tudi glede tega so jim
prisluhnili na ministrstvu, a hkrati izpostavili svojo zagato, saj naj bi imeli odprtih terjatev v višini
3,24 milijona evrov. Pravne podlage za tožbo v tem trenutku naj ne bi bilo, saj naj bi evropska
uredba, ki to ureja, bila v postopku revizije. Do takrat pa, kot pravi Fekonja: »Avstrija je pač
povedala, ne, ne damo vam tega in konec.«
Avstrija je podobno stališče zavzela tudi glede prej omenjenih otroških dodatkov, kjer vztrajajo pri
indeksaciji dodatka glede na življenjski standard države, kar pomeni, da slovenski delavec dobi
90,06 evra ali 24 evrov manj kot njegov avstrijski kolega. Hkrati to vodi do situacije, kjer na primer
švicarski zaposleni dobi več kot domačin.

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

»Bodimo iskreni. Gostinstvo, turizem, fizična dela, dela v skladiščih, logistika … Če bi se za en
dan ustavili delavke in delavci migranti, bi se gospodarstvo ustavilo,« pravi Goran Lukić, v isti sapi
pa dodaja, da se zaveda, da te možnosti delavci pač nimajo »in krog se vrti naprej«.
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Goran Lukić iz Delavske svetovalnice je zelo kritičen do odnosa države do tujih delavcev.
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Na preizkušnji bo več dejavnosti, število brezposelnih pa bo poraslo
STA
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Novice
Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica

Gospodarske razmere v Sloveniji so se po viharju, ki ga je povzročila epidemija covida-19, stabilizirale,
pričakovanja za jesen pa so negotova. Na preizkušnji bo več dejavnosti, tudi avtomobilska, število
brezposelnih pa bo poraslo. Pomembno bo zagotavljanje likvidnosti podjetij in ustrezno črpanje
sredstev EU, opozarjajo delodajalci in sindikati.

Gospodarstvo okreva
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Kot ugotavljajo v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), se je gospodarsko stanje v Sloveniji v juliju precej
izboljšalo. To kažejo tudi podatki o porabi električne energije, ki je medletno nižja le za okoli pet odstotkov,
je za STA pojasnil glavni ekonomist pri GZS Bojan Ivanc.
“To posledično pomeni, da se zapira padec, ki je nastal zaradi epidemije. Kljub temu da je država znova uvedla
nekatere omejitve glede prireditev, še vedno lahko rečemo, da proizvodni del gospodarstva nekoliko okreva,” je
pojasnil. Ne glede na to so v GZS po njegovih besedah za jesen previdni.
“V razmerah, ko usodo kroji covid-19, je napovedovanje prihodnosti na meji astrologije,” se je za STA strinjala
predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič. Glede na trenutno stanje, sprejeto
protikoronsko zakonodajo in informacije s terena je vendarle ocenila, da bodo jesenski meseci, če ne bo
prišlo do novega resnega izbruha bolezni, primerljivi današnjim.
Prepričana je namreč, da delodajalci ne bi ohranjali zaposlitev s koriščenjem ukrepov čakanja na delo in
skrajšanega delovnika, če ne bi pričakovali povečanja naročil oz. ohranitve obsega poslovanja. “Tisti, ki tega
ne pričakujejo, odpuščajo že danes,” je navedla.
Izzivi pred različnimi sektorji
V GZS jih sicer v prihodnje posebej skrbi za avtomobilsko industrijo, ki je precej vezana na evropski trg.
To prinaša precejšnjo negotovost glede prihodnje dinamike naročil, je pojasnil Ivanc.

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

Med bolj ogroženimi dejavnostmi je omenil še širšo kovinsko industrijo, saj ima Slovenija na tem
področju konkurenco v Turčiji in azijskih državah, ter del predelovalne industrije, “ki ni tako visoko
tehnološko razvit”, denimo tekstilna in lesna industrija, ki se soočata z regionalno konkurenco, posebej s
strani vzhodnoevropskih držav.
V ZSSS medtem težave pričakujejo tudi v gostinstvu in turizmu ter povezanih dejavnostih. V tej luči
izpostavljajo problematiko vodičev, prevajalcev, prevoznikov in agencij.
Prav tako bodo ostale na preizkušnji delavske pravice. Trenutno imajo, tako Jerkičeva, največ vprašanj
s področja odpuščanja, in sicer glede kriterijev, odpovednih rokov, odpravnin, plačil in podobno. Nanje se
obračajo tudi nečlani, ki opozarjajo na neizplačilo regresa za letni dopust, izigravanje vladnih ukrepov,
ponekod pa tudi na nezakonito zniževanj plač ali celo neplačilo.
Okoli 95.000 brezposelnih
Na vprašanje, kaj jeseni napoveduje trgu dela, je Ivanc odgovoril, da vladni ukrepi, kot sta
subvencioniranje čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa, ne morejo zaščititi vseh delovnih mest.
“Ta povračila niso stoodstotna, podjetja imajo še vedno določene druge stroške. Če ocenijo, da je raven
povpraševanja nižja dlje časa in da je mogoče zaposlene umestiti na zavod za zaposlovanje, pozneje pa zopet
poklicati nazaj, se poslužijo tudi odpuščanj,” je dejal. Ne glede na to v zbornici opažajo, da podjetja tiste
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zaposlene, ki predstavljajo pomembno konkurenčno prednost, ohranjajo.
Četudi se zaposlovanje trenutno povečuje, kar gre pripisati sezonskim dejavnikom, zlasti gradbeništvu in
deloma turizmu, ekonomist napoveduje, da bo število registriranih brezposelnih s sedanjih nekaj več kot
89.000 sčasoma doseglo 95.000. Tu naj bi se ustavilo, če ne bo prišlo do novih težav na izvoznih trgih. “V
tem primeru bi se številka lahko hitro približala 100.000, pritisk na vlado glede podaljšanja ukrepov pa bi
se verjetno povečal,” je ocenil.
Tudi Jerkičeva ne verjame, da bo število registriranih brezposelnih doseglo ravni iz časa zadnje finančne in
gospodarske krize, ko je bilo uradno brez dela skoraj 130.000 oseb.
Morebitni novi ukrepi
Če se bodo razmere jeseni zaostrile, pa bo znova na potezi vlada. Ivanc je v tej luči opozoril, da bo treba
pri vseh morebitnih novih ukrepih pozorno preučiti njihovo ceno. Posebna previdnost velja pri
morebitnem znižanju davkov, saj to lahko državi srednjeročno prinese velike in dolgotrajne javno finančne
težave.
Za gospodarstvo bodo v primeru poslabšanja najbolj pomembni podaljšanje čakanja na delo ter
zagotavljanje jamstev za likvidnost podjetij, je prepričan. Zavzel se je tudi za pospešitev določenih
gradbenih investicij, predvsem hitrejše umeščanje objektov v prostor, kar je vlada tudi že predvidela.

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

“Že avgust bo pokazal, ali je treba katerega od obstoječih ukrepov podaljšati oziroma
nadgraditi.Zaenkrat nam še vedno manjka konkretna izvedba drugega protikoronskega zakona, to je
državnih jamstev za likvidnostna posojila podjetjem, novost bo prinesel tudi zajeten sveženj pomoči, ki je bil
sprejet na ravni EU, kjer pa bo seveda treba izdelati predloge za črpanje,” je na drugi strani nanizala Jerkičeva.
Posebno priložnost sicer predstavljajo sredstva EU za digitalizacijo in zelene tehnologije, verjame.
Ob morebitnem naraščanju brezposelnosti pa bi bilo treba razmišljati tudi o nadaljnjih možnostih
zaposlovanja, motivaciji za zaposlovanje mladih, starejših, težje zaposljivih, je še pozvala.
Piše Marjetka Nared
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Pred slovenskim gospodarstvom in delavci negotova
jesen
26.07.2020 10:11

Gospodarske razmere v Sloveniji so se po viharju, ki ga je povzročila epidemija covida19, stabilizirale, pričakovanja za jesen pa so negotova. Na preizkušnji bo več dejavnosti,
tudi avtomobilska, število brezposelnih pa bo poraslo. Pomembno bo zagotavljanje
likvidnosti podjetij in ustrezno črpanje sredstev EU, opozarjajo delodajalci in sindikati.
Gospodarstvo okreva
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Kot ugotavljajo v Gospodarski zbornici
Slovenije (GZS), se je gospodarsko stanje v
Sloveniji v juliju precej izboljšalo. To kažejo
tudi podatki o porabi električne energije, ki je
medletno nižja le za okoli pet odstotkov, je za
STA pojasnil glavni ekonomist pri GZS Bojan
Ivanc.
"To posledično pomeni, da se zapira padec, ki
je nastal zaradi epidemije. Kljub temu da je
država znova uvedla nekatere omejitve glede
prireditev, še vedno lahko rečemo, da proizvodni del gospodarstva nekoliko okreva," je
pojasnil. Ne glede na to so v GZS po njegovih besedah za jesen previdni.
"V razmerah, ko usodo kroji covid-19, je napovedovanje prihodnosti na meji astrologije," se je
za STA strinjala predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič. Glede
na trenutno stanje, sprejeto protikoronsko zakonodajo in informacije s terena je vendarle
ocenila, da bodo jesenski meseci, če ne bo prišlo do novega resnega izbruha bolezni,
primerljivi današnjim.
Prepričana je namreč, da delodajalci ne bi ohranjali zaposlitev s koriščenjem ukrepov čakanja
na delo in skrajšanega delovnika, če ne bi pričakovali povečanja naročil oz. ohranitve obsega
poslovanja. "Tisti, ki tega ne pričakujejo, odpuščajo že danes," je navedla.
Izzivi pred različnimi sektorji
V GZS jih sicer v prihodnje posebej skrbi za avtomobilsko industrijo, ki je precej vezana na
evropski trg. To prinaša precejšnjo negotovost glede prihodnje dinamike naročil, je pojasnil
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Ivanc.
Med bolj ogroženimi dejavnostmi je omenil še širšo kovinsko industrijo, saj ima Slovenija na
tem področju konkurenco v Turčiji in azijskih državah, ter del predelovalne industrije, "ki ni tako
visoko tehnološko razvit", denimo tekstilna in lesna industrija, ki se soočata z regionalno
konkurenco, posebej s strani vzhodnoevropskih držav.
V ZSSS medtem težave pričakujejo tudi v gostinstvu in turizmu ter povezanih dejavnostih. V
tej luči izpostavljajo problematiko vodičev, prevajalcev, prevoznikov in agencij.
Prav tako bodo ostale na preizkušnji delavske pravice. Trenutno imajo, tako Jerkičeva, največ
vprašanj s področja odpuščanja, in sicer glede kriterijev, odpovednih rokov, odpravnin, plačil in
podobno. Nanje se obračajo tudi nečlani, ki opozarjajo na neizplačilo regresa za letni dopust,
izigravanje vladnih ukrepov, ponekod pa tudi na nezakonito zniževanj plač ali celo neplačilo.
Okoli 95.000 brezposelnih
Na vprašanje, kaj jeseni napoveduje trgu dela, je Ivanc odgovoril, da vladni ukrepi, kot sta
subvencioniranje čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa, ne morejo zaščititi vseh
delovnih mest.
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"Ta povračila niso stoodstotna, podjetja imajo še vedno določene druge stroške. Če ocenijo,
da je raven povpraševanja nižja dlje časa in da je mogoče zaposlene umestiti na zavod za
zaposlovanje, pozneje pa zopet poklicati nazaj, se poslužijo tudi odpuščanj," je dejal. Ne glede
na to v zbornici opažajo, da podjetja tiste zaposlene, ki predstavljajo pomembno konkurenčno
prednost, ohranjajo.
Četudi se zaposlovanje trenutno povečuje, kar gre pripisati sezonskim dejavnikom, zlasti
gradbeništvu in deloma turizmu, ekonomist napoveduje, da bo število registriranih
brezposelnih s sedanjih nekaj več kot 89.000 sčasoma doseglo 95.000. Tu naj bi se ustavilo,
če ne bo prišlo do novih težav na izvoznih trgih. "V tem primeru bi se številka lahko hitro
približala 100.000, pritisk na vlado glede podaljšanja ukrepov pa bi se verjetno povečal," je
ocenil.
Tudi Jerkičeva ne verjame, da bo število registriranih brezposelnih doseglo ravni iz časa
zadnje finančne in gospodarske krize, ko je bilo uradno brez dela skoraj 130.000 oseb.
Morebitni novi ukrepi
Če se bodo razmere jeseni zaostrile, pa bo znova na potezi vlada. Ivanc je v tej luči opozoril,
da bo treba pri vseh morebitnih novih ukrepih pozorno preučiti njihovo ceno. Posebna
previdnost velja pri morebitnem znižanju davkov, saj to lahko državi srednjeročno prinese
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velike in dolgotrajne javnofinančne težave.
Za gospodarstvo bodo v primeru poslabšanja najbolj pomembni podaljšanje čakanja na delo
ter zagotavljanje jamstev za likvidnost podjetij, je prepričan. Zavzel se je tudi za pospešitev
določenih gradbenih investicij, predvsem hitrejše umeščanje objektov v prostor, kar je vlada
tudi že predvidela.
"Že avgust bo pokazal, ali je treba katerega od obstoječih ukrepov podaljšati oziroma
nadgraditi. Zaenkrat nam še vedno manjka konkretna izvedba drugega protikoronskega
zakona, to je državnih jamstev za likvidnostna posojila podjetjem, novost bo prinesel tudi
zajeten sveženj pomoči, ki je bil sprejet na ravni EU, kjer pa bo seveda treba izdelati predloge
za črpanje," je na drugi strani nanizala Jerkičeva. Posebno priložnost sicer predstavljajo
sredstva EU za digitalizacijo in zelene tehnologije, verjame.
Ob morebitnem naraščanju brezposelnosti pa bi bilo treba razmišljati tudi o nadaljnjih
možnostih zaposlovanja, motivaciji za zaposlovanje mladih, starejših, težje zaposljivih, je še
pozvala.

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

Ljubljana, 26. julija (STA)
Foto: STA
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Med kladivom in nakovalom: delavci
migranti v dobi korone
Pandemija novega koronavirusa pomeni hud udarec za vse
delavce, a posebno za tiste, ki so za preživetje in plače
odvisni od prečkanja meja. Slovenski delavci migranti v
tujini in tuji delavci v Sloveniji se soočajo z vsakršnimi
ovirami v času zaprtja meja, tudi dobesednimi.
Avtor: Svet24 / A. K.

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

nedelja, 26. 7. 2020, 07:51
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Gradbeni sektor se v veliki meri zanaša na delavce migrante.

Profimedia
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Predstavniki delavcev migrantov, ki praviloma opravljajo svoj poklic v Avstriji, so se v
četrtek srečali z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti Janezom Ciglerjem Kraljem, osrednji temi pogovorov pa sta bili tožba
Evropske komisije na Sodišču EU proti Avstriji glede višine otroških dodatkov in
neustrezna nadomestila za brezposelnost, ki jih prejemajo delavci, ki so ostali brez
dela pri severnih sosedih. Teh je bilo v preteklih mesecih po grobih ocenah
predsednika sindikata Maria Fekonje okoli deset tisoč, štiri tisoč pa naj bi jih v
vmesnem času dobilo nazaj delo.
»Na zahodu nič novega«
Fekonja pravi, da ohlapna avstrijska zakonodaja postavlja slovenske delavce v
zahteven položaj. V telefonskem pogovoru za Svet24 je dejal, da ne ve, koliko je bilo
nezakonitih odpovedi, ker se, kot pravi sam, »Slovenci načeloma pač ne pritožujejo v
Avstriji. Ne iščejo svojih pravic, kjer bi lahko.« Sindikalist v zadnjih dveh letih opaža
trend poslabševanja odnosa zaposlovalcev do tujih delavcev, zaradi česar meni, da so
slovenski delavci v mnogo slabšem položaju kot njihovi avstrijski kolegi, saj so tujci
vedno prvi v vrsti za odstrel ob težavah podjetij.

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

Sistem izkoriščanja
Ta problem še predobro pozna Goran Lukić iz Delavske svetovalnice, ki se primarno
ukvarja z zagovorništvom delavcev migrantov v Sloveniji. Ti večinoma prihajajo iz
držav bivše Jugoslavije, še vedno pa prevladujejo državljani Bosne in Hercegovine. V
Sloveniji delajo praviloma v gradbeništvu, tudi gostinstvu, turizmu, skladiščih.
Na kavi ob Domu sindikatov, kjer ima pisarno, je situacijo povzel z besedami: »Na
Zahodu nič novega.« Lukić poudarja, da je epidemija zgolj poglobila že tako slabe – in
nezakonite – prakse, kjer delavci migranti ne prejemajo regresov, delajo nadure, trpijo
izkoriščanje, neredko pa so na koncu še nezakonito odpuščeni. »Grdo rečeno, delavci
migranti so temelj gospodarstva v Sloveniji in drugod, hkrati pa so očitno dojemani kot
potrošna roba.« Kot situacijo vidi Lukić, ne gre za anomalije, pač pa za sistem, ki ga
aktivno izvaja državna politika. Kako drugače gledati na sporazuma, ki ju je na primer
Slovenija podpisala z Bosno in Hercegovino ali Srbijo, ki zapovedujeta, da mora
delavec prvo leto pri nas delati za istega delodajalca. Lukić obstoječo ureditev opisuje
kot kolesje, v katero padejo delavci migranti: »Na koncu dobimo delavca, ki je
popolnoma oblikovan za to, da je prilagojen na izkoriščanje.« Le redki delavci se
odločijo, da poiščejo pravico na sodišču.
Manevriranje med odloki
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Zaskrbljujoča epidemiološka slika na Balkanu pomeni, da se vse ključne izvoznice
delovne sile v Slovenijo uvrščajo na seznam tako imenovanih rdečih držav, kar seveda
pomeni, da vsak, ki iz teh krajev pripotuje v Slovenijo, mora v obvezno dvotedensko
karanteno. Zaradi tega je pri nas še veliko posameznikov iz teh držav, ki že več
mesecev niso obiskali družin, saj si ne morejo privoščiti 14 dni karantene.
Z zavedanjem pomembnosti delavcev migrantov za obe državi sta Avstrija in Slovenija
sklenili, da so vsi delavci, ki živijo v Sloveniji, lahko prehajali meje, tudi če so med
tednom bivali severno od meje. Pred posredovanjem ministrstva za notranje zadeve
pa so bili tisti, ki so delali v Nemčiji, prisiljeni ostati tam, saj jih je doma čakala obvezna
karantena, ki je posledično rezultirala v izgubi dela.

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

Kam po pravico?
Ko ostanejo brez dela, pa slovenski delavci v Avstriji potegnejo krajšo. Kot pojasnjuje
Fekonja, vsak slovenski državljan, ki je zaposlen pri severnih sosedih, vplačuje v
sistem zavarovanja v primeru brezposelnosti bistveno več, kot je nato deležen pri
izplačilu nadomestila. Slovenija ima po zakonu navzgor omejeno nadomestilo na
892,5 evra bruto, pri čemer bi morali po prepričanju sindikata v povprečju prejemati
okoli 1500 evrov. Fekonja je prepričan, da gre za nezakonito prakso, saj je Avstrija
dolžna to nadomestilo v celoti refundirati Sloveniji. Tudi glede tega so jim prisluhnili na
ministrstvu, a hkrati izpostavili svojo zagato, saj naj bi imeli odprtih terjatev v višini
3,24 milijona evrov. Pravne podlage za tožbo v tem trenutku naj ne bi bilo, saj naj bi
evropska uredba, ki to ureja, bila v postopku revizije. Do takrat pa, kot pravi
Fekonja: »Avstrija je pač povedala, ne, ne damo vam tega in konec.«
Avstrija je podobno stališče zavzela tudi glede prej omenjenih otroških dodatkov, kjer
vztrajajo pri indeksaciji dodatka glede na življenjski standard države, kar pomeni, da
slovenski delavec dobi 90,06 evra ali 24 evrov manj kot njegov avstrijski kolega. Hkrati
to vodi do situacije, kjer na primer švicarski zaposleni dobi več kot domačin.
»Bodimo iskreni. Gostinstvo, turizem, fizična dela, dela v skladiščih, logistika … Če bi
se za en dan ustavili delavke in delavci migranti, bi se gospodarstvo ustavilo,«pravi
Goran Lukić, v isti sapi pa dodaja, da se zaveda, da te možnosti delavci pač
nimajo »in krog se vrti naprej«.
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Goran Lukić iz Delavske svetovalnice je zelo kritičen do odnosa države do tujih delavcev.
IN KROG SE VRTI NAPREJ

Značke:
migracije

delavec

delo-v-tujini

Deli:
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Pred slovenskim gospodarstvom in delavci negotova
jesen
26.07.2020 10:11

Gospodarske razmere v Sloveniji so se po viharju, ki ga je povzročila epidemija covida19, stabilizirale, pričakovanja za jesen pa so negotova. Na preizkušnji bo več dejavnosti,
tudi avtomobilska, število brezposelnih pa bo poraslo. Pomembno bo zagotavljanje
likvidnosti podjetij in ustrezno črpanje sredstev EU, opozarjajo delodajalci in sindikati.
Gospodarstvo okreva

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

Kot ugotavljajo v Gospodarski zbornici
Slovenije (GZS), se je gospodarsko stanje v
Sloveniji v juliju precej izboljšalo. To kažejo
tudi podatki o porabi električne energije, ki je
medletno nižja le za okoli pet odstotkov, je za
STA pojasnil glavni ekonomist pri GZS Bojan
Ivanc.
"To posledično pomeni, da se zapira padec, ki
je nastal zaradi epidemije. Kljub temu da je
država znova uvedla nekatere omejitve glede
prireditev, še vedno lahko rečemo, da proizvodni del gospodarstva nekoliko okreva," je
pojasnil. Ne glede na to so v GZS po njegovih besedah za jesen previdni.
"V razmerah, ko usodo kroji covid-19, je napovedovanje prihodnosti na meji astrologije," se je
za STA strinjala predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič. Glede
na trenutno stanje, sprejeto protikoronsko zakonodajo in informacije s terena je vendarle
ocenila, da bodo jesenski meseci, če ne bo prišlo do novega resnega izbruha bolezni,
primerljivi današnjim.
Prepričana je namreč, da delodajalci ne bi ohranjali zaposlitev s koriščenjem ukrepov čakanja
na delo in skrajšanega delovnika, če ne bi pričakovali povečanja naročil oz. ohranitve obsega
poslovanja. "Tisti, ki tega ne pričakujejo, odpuščajo že danes," je navedla.
Izzivi pred različnimi sektorji
V GZS jih sicer v prihodnje posebej skrbi za avtomobilsko industrijo, ki je precej vezana na
evropski trg. To prinaša precejšnjo negotovost glede prihodnje dinamike naročil, je pojasnil
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Ivanc.
Med bolj ogroženimi dejavnostmi je omenil še širšo kovinsko industrijo, saj ima Slovenija na
tem področju konkurenco v Turčiji in azijskih državah, ter del predelovalne industrije, "ki ni tako
visoko tehnološko razvit", denimo tekstilna in lesna industrija, ki se soočata z regionalno
konkurenco, posebej s strani vzhodnoevropskih držav.
V ZSSS medtem težave pričakujejo tudi v gostinstvu in turizmu ter povezanih dejavnostih. V
tej luči izpostavljajo problematiko vodičev, prevajalcev, prevoznikov in agencij.
Prav tako bodo ostale na preizkušnji delavske pravice. Trenutno imajo, tako Jerkičeva, največ
vprašanj s področja odpuščanja, in sicer glede kriterijev, odpovednih rokov, odpravnin, plačil in
podobno. Nanje se obračajo tudi nečlani, ki opozarjajo na neizplačilo regresa za letni dopust,
izigravanje vladnih ukrepov, ponekod pa tudi na nezakonito zniževanj plač ali celo neplačilo.
Okoli 95.000 brezposelnih
Na vprašanje, kaj jeseni napoveduje trgu dela, je Ivanc odgovoril, da vladni ukrepi, kot sta
subvencioniranje čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa, ne morejo zaščititi vseh
delovnih mest.

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

"Ta povračila niso stoodstotna, podjetja imajo še vedno določene druge stroške. Če ocenijo,
da je raven povpraševanja nižja dlje časa in da je mogoče zaposlene umestiti na zavod za
zaposlovanje, pozneje pa zopet poklicati nazaj, se poslužijo tudi odpuščanj," je dejal. Ne glede
na to v zbornici opažajo, da podjetja tiste zaposlene, ki predstavljajo pomembno konkurenčno
prednost, ohranjajo.
Četudi se zaposlovanje trenutno povečuje, kar gre pripisati sezonskim dejavnikom, zlasti
gradbeništvu in deloma turizmu, ekonomist napoveduje, da bo število registriranih
brezposelnih s sedanjih nekaj več kot 89.000 sčasoma doseglo 95.000. Tu naj bi se ustavilo,
če ne bo prišlo do novih težav na izvoznih trgih. "V tem primeru bi se številka lahko hitro
približala 100.000, pritisk na vlado glede podaljšanja ukrepov pa bi se verjetno povečal," je
ocenil.
Tudi Jerkičeva ne verjame, da bo število registriranih brezposelnih doseglo ravni iz časa
zadnje finančne in gospodarske krize, ko je bilo uradno brez dela skoraj 130.000 oseb.
Morebitni novi ukrepi
Če se bodo razmere jeseni zaostrile, pa bo znova na potezi vlada. Ivanc je v tej luči opozoril,
da bo treba pri vseh morebitnih novih ukrepih pozorno preučiti njihovo ceno. Posebna
previdnost velja pri morebitnem znižanju davkov, saj to lahko državi srednjeročno prinese
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velike in dolgotrajne javnofinančne težave.
Za gospodarstvo bodo v primeru poslabšanja najbolj pomembni podaljšanje čakanja na delo
ter zagotavljanje jamstev za likvidnost podjetij, je prepričan. Zavzel se je tudi za pospešitev
določenih gradbenih investicij, predvsem hitrejše umeščanje objektov v prostor, kar je vlada
tudi že predvidela.
"Že avgust bo pokazal, ali je treba katerega od obstoječih ukrepov podaljšati oziroma
nadgraditi. Zaenkrat nam še vedno manjka konkretna izvedba drugega protikoronskega
zakona, to je državnih jamstev za likvidnostna posojila podjetjem, novost bo prinesel tudi
zajeten sveženj pomoči, ki je bil sprejet na ravni EU, kjer pa bo seveda treba izdelati predloge
za črpanje," je na drugi strani nanizala Jerkičeva. Posebno priložnost sicer predstavljajo
sredstva EU za digitalizacijo in zelene tehnologije, verjame.
Ob morebitnem naraščanju brezposelnosti pa bi bilo treba razmišljati tudi o nadaljnjih
možnostih zaposlovanja, motivaciji za zaposlovanje mladih, starejših, težje zaposljivih, je še
pozvala.

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

Ljubljana, 26. julija (STA)
Foto: STA
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