Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 27. 12. 2020
Število objav: 5
Internet: 5
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 5
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev:
0
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Naslov

Vlačič: "Gradbeno dovoljenje za hišo, v kateri živi bivši minister, je zakonito"

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 12. 2020

Avtor

P. J.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Avtor: P. J. Na članek "Kako se je NPU otepal preiskave črne gradnje nekdanjega ministra," v katerem smo včeraj
predstavili ugotovitve revizije ravnanja nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), ki jo je izvedel direktorat...

Naslov

Gradnja prvega dela podaljška Ceste proletarskih brigad v Mariboru pri koncu

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 26. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ureditvami, protihrupnimi ukrepi, krajinsko ureditev ter del cestne razsvetljave in meteorne kanalizacije pa financira
Direkcija RS za infrastrukturo. "Gradnja se izvaja postopoma glede na pridobljena zemljišča in gradbena dovoljenja.
Tako je izvajalec z gradbenimi deli pričel na odseku od Limbuške ceste v dolžini...

Naslov

CUDV Črna za nove enote že odkupil zemljišča, gradnja predvidena v 2021

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 26. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem že odkupil skupno 8810 kvadratnih metrov zemljišč v šestih koroških
občinah v vrednosti 337.500 evrov. Začetek gradnje 13 stanovanjskih enot, kamor bodo iz centralne stavbe v Črni
preselili okoli 70 uporabnikov, je predviden jeseni 2021. Postopki odkupa zemljišč so bili...

Naslov

Skupina Gen kljub izzivom epidemije dosegla za letos zastavljene finančne načrte

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 26. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...so že namestili dodatne rezervoarje, ki bodo z novimi sistemi zagotavljali možnost alternativnega dolgoročnega
odvoda toplote iz reaktorske sredice. Za gradnjo suhega skladišča izrabljenega goriva, ki pomeni prehod na pasivne
rešitve in povečanje ravni jedrske varnosti, potekajo pripravljalna dela oziroma potrebne...

Naslov

Ob prelomu leta: Epidemija močno vplivala tudi na trg dela

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...optimizma po njenih besedah vlivajo večja naročila v avtomobilski panogi, dobro pa kaže tudi podjetjem v sektorju
informacijsko-komunikacijskih tehnologij, gradbeništvu in zdravstvu, ki načrtujejo zaposlovanje. "Po drugi strani pa bo
velik upad zaposlenih v storitvenih dejavnostih, predvsem v sektorju gostinstva in turizma,...
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Prikaz nasprotnih dejstev

Vlačič: Gradbeno dovoljenje za hišo, v
kateri živi bivši minister, je zakonito
Avtor: P. J.

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

Ne

Foto: STA

Na članek "Kako se je NPU otepal preiskave črne gradnje nekdanjega ministra", v
katerem smo včeraj predstavili ugotovitve revizije ravnanja nacionalnega
preiskovalnega urada (NPU), ki jo je izvedel Direktorat za policijo in druge varnostne
naloge, ki ga vodi generalni direktor Lado Bradač, se je odzval nekdanji
minister Patrick Vlačič z daljšim prikazom nasprotnih dejstev.

Na policiji so preverjali, kako

je

NPU ravnal po tem, ko

je

Žarko Sajič spomladi 2018 na

policijo poslal ovadbo za kaznivo dejanje nezakonitega izdajanja gradbenih dovoljenj
proti Patricku Vlačiču iz stranke SD, pa tudi proti dolgoletnemu načelniku UE Piran Ivanu
Seljaku . NPU ni ugotovil kaznivih dejanj,

a v

preiskavi so, po ugotovitvah nadzora, zagrešili

več nenavadnosti.
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Vlačičev odziv na članek

Novice

Kako se je NPU otepal preiskave črne
gradnje nekdanjega ministra
91

objavljamo
"V zvezi

z

55

celoti in brez posegov vanj, kot to od medijev zahteva zakon

v

objavo na vaši strani zahtevam prikaz nasprotnih dejstev

členom Zakona
strani siol.net

o
z

v

o

skladu

medijih:
s

26. in 27.

medijih (ZMed). Prikaz nasprotnih dejstev se nanaša na objavo na spletni

dne 25.12.2020

z

naslovom: »Kako se

je

NPU otepal preiskave črne gradnje

nekdanjega ministra.«
Naslov prikaza nasprotnih dejstev:

»Gradbeno dovoljenje za hišo,

v

kateri živi bivši minister,

je

zakonito«

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

Prikaz nasprotnih dejstev:
V tekstu

z

naslovom: »Kako se

je

NPU otepal preiskave črne gradnje nekdanjega

ministra.« se ustvarja vtis, da se kljub več ovadbam postopki proti meni ne vodijo ali
vodijo počasi. Med drugim

je

avtor, ki ni označen

z

imenom in priimkom, temveč zgolj

z

D.K., zapisal naslednje:
»Po Sajičevem prepričanju

je

Seljak Vlačiču izdal nezakonito gradbeno dovoljenje za

novogradnjo večnadstropne stanovanjske hiše, ki na vzpetini nad sečoveljskimi solinami ni
dovoljena. Po njegovem nikakor ne gre za nadomestno gradnjo obstoječega majhnega
objekta, saj bi ta morala stati na istem mestu

z

enakimi dimenzijami. Prav tako gradnja

večjih dimenzij objekta ni dopustna na bistveno manjši površini zemljišča kot znaša
minimalni pogoj po splošnem prostorskem ureditvenem postopku.«
Ker se očitki gospoda Sajiča ponavljajo, moram izpostaviti nekaj dejstev. Za pridobitev
gradbenega dovoljenja smo izpolnili vse pogoje, ki jih določa zakonodaja in občinski
odloki. Zato ne drži trditev gospoda Sajiča, da gre za gradbeno dovoljenje za novogradnjo.
Odlok, ki ga navajam
dozidave. Pri tem

je

v

nadaljevanju določa možnosti in pogoje za nadomestne gradnje in

ključno, da so

v

našem primeru izpolnjeni vsi pogoji. Avtor članka me

ni poklical ali mi pisal, da bi kakorkoli preveril dejstva in
sicer polaga

v

z

lahkoto zapisuje obtožbe, ki jih

usta drugih.
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Ker se g. Sajič po navedbah D.K. postavlja

v

vlogo razlagalca pravnega predpisa,

razjasnitev vseh določb nujno prebrati besedilo Odloka

o

za

je

prostorskih ureditvenih pogojih

za območja prostorskih celot Strunjan (1), Seča (8), Karbonar-Lucan (9), Sečovlje (11) in
Liminjan-Vinjole-Krog (13)

v

Občini Piran (odlok). Besedilo odloka, objavljenega

v

Primorskih novicah 30.10.1990, po navedbi na www.piran.si ima status veljavnega akta,
pravi tako:
13. člen
Izven območij zgoščene pozidave ali nekmetijske dejavnosti označenih

s

“S” gradnja novih

stanovanjskih objektov ni dovoljena.
Dovolijo se:
adaptacije, dozidave in nadomestne gradnje starih stanovanjskih hiš in gospodarskih
objektov, ki so naseljeni in so

v

rabi,

gradnja nadomestnih in dopolnilih objektov

v

sklopu kmečkih dvorišč in ob njih, kadar se

ne posega na kvalitetna kmetijska zemljišča

(1.

območje),

gradnja dopolnilih objektov med dvema ali več obstoječih stanovanjih hiš, če objekti med
sabo niso oddaljeni več kot 40 m,
gradnja novih kmetij na slabših kmetijskih zemljiščih, če so ta že arondirana

v

novo

posestvo.
20 člen

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

1.1.

peta in šesta alineja določata:

- gradbena parcela

je

praviloma 800 m

hribovitem predelu

v

- izkoristek zemljišča
1.

Trditev, da

je

praviloma 600 m2 na ravnini ali rahlo nagnjenem terenu in
je

načeloma 0,3.

gradbeno dovoljenje nezakonito, ne drži. Če bom ocenil, da izpolnjuje ta

izjava pogoje za kazensko ovadbo, jo bom tudi vložil. Enako velja za morebitno vloženo
ovadbo proti meni.
2. Ne drži, da

je

gradbeno dovoljenje izdano za novogradnjo večnadstropne stanovanjske

hiše. Gradbeno dovoljenje

je

izdano za rekonstrukcijo, dozidavo in nadzidavo obstoječe

stanovanjske stavbe in novogradnje podpornih zidov. Predhodno obstoječi stanovanjski
objekt, ki

je

bil iz leta 1900,

je

bil pred posegom priključen na javno vodovodno, električno

in fekalno omrežje ter telefon. Stanovanjsko hišo na tem naslovu oziroma parceli
1992 od Občine Piran kupila ga. B.E.. Parcelo, ki
za stanovanjsko hišo,

je v

torej že

v

je

je v

letu

manjša od »praviloma« velike parcele

osnovi prodala Občina Piran in to približno dve leti po

svojem odloku, ki določa »praviloma« večje stavbne parcele. Moj oče

je

kasneje kupil to

stanovanjsko hišo in parcelo po predpisih za stavbno zemljišče 17.6.2009 od kupca, ki

je

parcelo in hišo kupil od B.E..
3.

Trditev, da »…gradnja večjih dimenzij objekta ni dopustna na bistveno manjši površini

zemljišča kot znaša minimalni pogoj po splošnem prostorskem ureditvenem postopku.«
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ni

v

skladu

s

5. in 6. alinejo 20. člena odloka. Slednji govori

o

velikosti parcele

»praviloma« in izkoristku zemljišča »načeloma«, ne pa izključujoče. Poleg tega
resda majhni parceli

v

izmeri 272 m2 izkoristek zemljišča

v

je

na

našem primeru 80,64 m2

oziroma manj kot 0,3.
Na koncu naj še dodam, da ne gre za nek počitniški objekt za poletne užitke, temveč za
dom dveh generacij.
Patrick Vlačič"

Spremljajte nas tudi na omrežjih Facebook , Instagram in Twitter

.

Vas zanima več iz te teme?
nepremičnine

črnograditelji

SD

NPU

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

obala
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Gradnja prvega dela podaljška Ceste
proletarskih brigad v Mariboru pri koncu
V Mariboru so spomladi začeli z izgradnjo podaljška Ceste proletarskih brigad, ki bo predstavljal pomembno prometno
povezavo s sosednjo občino Ruše in naprej na Koroško. Na prvem odseku je že položen nosilni sloj asfalta, zaključni bo
sledil spomladi. Za naslednji odsek čakajo na gradbeno dovoljenje, za zadnjega pa še pridobivajo zemljišča.
"Glede na to, da za celotno traso še ni pridobljenih vseh potrebnih zemljišč ter gradbenega dovoljenja, trenutno še ne
moremo napovedati, kdaj bi lahko stekel promet po novi cesti," so za STA povedali na Direkciji RS za infrastrukturo.
V skladu s pogodbenim rokom bi morala biti vsa dela zaključena v 600 dneh, torej v prvi polovici leta 2022.
Podaljšek Ceste proletarskih brigad, znan kot Limbuška obvoznica, predstavlja novo povezovalno dvopasovno cesto od
krožišča pri nakupovalnem središču Supernova Qlandia do Limbuške ceste v dolžini dobrih 1950 metrov.
Pogodbena vrednost izvedbe gradbenih del na celotni trasi znaša 11,5 milijona evrov, od tega prispeva Direkcija RS za
infrastrukturo 6,9 milijona in Mestna občina Maribor 4,6 milijona evrov.
Na osnovi sporazuma o sofinanciranju bo občina financirala ureditev priključnih lokalnih cest, del meteorne kanalizacije in
cestne razsvetljave ter izgradnjo komunalne kanalizacije.
Traso ceste vključno s pločniki, križišči, vodnogospodarskimi ureditvami, protihrupnimi ukrepi, krajinsko ureditev ter del
cestne razsvetljave in meteorne kanalizacije pa financira Direkcija RS za infrastrukturo.

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

"Gradnja se izvaja postopoma glede na pridobljena zemljišča in gradbena dovoljenja. Tako je izvajalec z gradbenimi deli
pričel na odseku od Limbuške ceste v dolžini približno 720 metrov, kjer je trenutno že položen nosilni sloj asfalta. Izvedba
zaključnega, finega sloja asfalta bo v pomladnih mesecih, ko bodo vremenske razmere ustrezne," pravijo na direkciji.
Za nadaljevanje odseka v dolžini okoli 400 metrov so zemljišča že pridobljena in vložena vloga za pridobitev delnega
gradbenega dovoljenja. Za zadnji odsek do krožišča pri nakupovalnem središču pa so še vedno v teku odkupi potrebnih
zemljišč.
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CUDV Črna za nove enote že odkupil zemljišča,
gradnja predvidena v 2021
V okviru projekta deinstitucionalizacije je Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem že odkupil
skupno 8810 kvadratnih metrov zemljišč v šestih koroških občinah v vrednosti 337.500 evrov. Začetek gradnje 13
stanovanjskih enot, kamor bodo iz centralne stavbe v Črni preselili okoli 70 uporabnikov, je predviden jeseni 2021.
Postopki odkupa zemljišč so bili uspešni, saj že potekajo primopredaje zemljišč, kar pomeni, da je ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti prodajalcem kupnine že plačalo, so sporočili iz CUDV Črna na Koroškem.
Na vseh lokacijah so bile lastnice zemljišč občine, razen v Dravogradu, kjer je bil lastnik zasebnik. Na odkupljenih
zemljiščih bodo štiri stanovanjske enote oz. hiše zgradili na Ravnah, po dve v Mežici, Dravogradu, Radljah ob Dravi in
Slovenj Gradcu ter eno na Muti. Ob gradnji ene stanovanjske enote je predvideno pripadajoče zemljišče v izmeri najmanj
500 kvadratnih metrov.
Trenutno še urejajo zemljiškoknjižne zadeve, je pa že v teku tudi javno naročilo za izbor projektanta. Po načrtih naj bi v
okviru projekta deinstitucionalizacije zgradili tipske objekte, ki bodo prilagojeni posamezni lokaciji. V njih bo živelo od štiri
do šest uporabnikov.
Hkrati aktivno poteka delo posebne 12-članske skupine za deinstitucionalizacijo, ki je začela z vsemi potrebnimi
aktivnostmi, da bo prehod uporabnikov iz institucije v oblike življenja v skupnosti potekal čimbolj gladko, so še navedli v
CUDV Črna.

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

Projekt deinstitucionalizacije CUDV Črna je razdeljen na vsebinski in investicijski del. Vsebinski del projekta je vreden
slabih 2,4 milijona evrov, od tega delež iz Evropskega socialnega sklada znaša dobrih 1,9 milijona evrov. Investicijski del
projekta pa je vreden 4,8 milijona evrov, od tega 3,8 milijona evrov predstavljajo sredstva iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.
Sredstva investicijskega dela bodo namenjena za vzpostavitev 13 novih stanovanjskih enot, za nakup petih mobilnih enot
za zagotavljanje izvajanja storitev na domu ter za vzpostavitev informacijske točke za informiranje celotne lokalne
skupnosti, svetovanje, zagovorništvo, koordinacijo mobilne enote in druge storitve.
Projekt deinstitucionalizacije CUDV Črna predvideva, da bodo iz centralne stavbe v Črni, kjer trenutno v prostorski stiski
biva okoli 150 oseb z motnjami v duševnem razvoju, do jeseni leta 2023 v 13 novih stanovanjskih enot po Koroški bližje
domačemu okolju preselili okoli 70 uporabnikov.
Gre za celostni pristop k preobrazbi CUDV Črna. Metode dela in strokovne pristope pri preobrazbi želijo prilagoditi
življenju v skupnosti, uporabnikom želijo ponuditi individualno obliko podpore, ki bo vsakemu posamezniku zagotavljala
možnost osebnega načrtovanja njegovega življenja, lastnega prispevka, izbiro aktivnosti in samostojno vključevanje v
družbo.
Prav tako se bodo ob tem spremenili delovni pogoji za zaposlene. Ti se bodo tekom trajanja projekta ustrezno usposobili
s podporo strokovnjakov s področja deinstitucionalizacije in prenosom dobrih praks.
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Skupina Gen kljub izzivom epidemije dosegla
za letos zastavljene finančne načrte
Skupina Gen, ki med drugim upravlja slovensko polovico krške nuklearke, je letos poslovala stabilno. Letos niso
načrtovali rednega remonta nuklearke, ki sicer pomembno vpliva tudi na poslovne rezultate. Okoliščine, ki jih je prinesla
epidemija covida-19, so bile zahtevne, kljub temu pa ocenjujejo, da so dosegli in verjetno tudi presegli načrte.
Kot so pojasnili za STA, je proizvodnja vseh elektrarn v skupini - poleg Nuklearne elektrarne Krško (Nek) skupino
sestavljajo še Savske elektrarne Ljubljana, Hidroelektrarne na spodnji Savi in Termoelektrarno Brestanica - stabilna.
Uspeli so zagotoviti nemoteno oskrbo gospodinjstvom, javnemu sektorju in gospodarstvu ter vsem ostalim porabnikom
električne energije. Uspešno so izvedli tudi vse potrebne servise, zato so elektrarne v dobri kondiciji.
Leto je zaznamovala slabša hidrologija, kar je bilo zlasti izrazito v prvi polovici leta. Vendar so hidroelektrarne v skupini
kljub ukrepom obratovale dobro, uspešno pa so izvedli tudi vse načrtovane remonte in revizije agregatov. Vse elektrarne
tudi v decembru obratujejo dobro, kar prinaša tudi dobre poslovne rezultate.
Ob tem je v skupini med prioritetami za prihodnje leto podaljšanje obratovalnega dovoljenja za jedrsko elektrarno.
Postopkov ne želijo komentirati, navedli pa so, da celovito razumejo pozitivne učinke na okolje, ki jih Nek uresničuje tako
z omejevanjem obsežnih količin izpustov ogljikovega dioksida, ki bi bili posledica proizvodnje iste količine elektrike iz
drugih zanesljivih, a fosilnih virov, kot tudi z minimalno rabo prostora, s čimer ohranjajo neokrnjene naravne površine in
biotsko raznovrstnost.

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

"Verjamemo, da so to trdne, realne osnove za nadaljnje učinkovito obratovanje elektrarne v prihodnjih desetletjih in tudi
za dolgoročno rabo jedrske energije za zanesljivo in trajnostno oskrbo slovenskih porabnikov z električno energijo. Vse
našteto so ob dejstvu, da je Nek zgledno vzdrževana elektrarna, ki se redno uvršča v sam vrh najbolje delujočih jedrskih
objektov na svetu, dobra izhodišča za uspešno izvedbo postopka podaljšanja obratovanja," so dodali.
Iz Neka pa so sporočili, da verjamejo, da bodo uspešno zaključili postopek presoje vplivov na okolje in pridobitev
okoljevarstvenega soglasja. "Elektrarno smo v vseh letih delovanja vodili strokovno, skrbno vzdrževali in stalno
posodabljali - z vizijo dolgoročnega obratovanja elektrarne, ki zagotavlja energetsko varnost in okoljsko trajnost ter
dostopnost električne energije za gospodarstvo in gospodinjstva," so navedli.
Končujejo tudi program nadgradnje varnosti, ki obsega vrsto izboljšav in vgradnjo dodatnih sistemov za odziv na
ekstremne, malo verjetne zunanje pojave, za katere elektrarna ni bila izvorno projektirana. Uvajajo pasivne rešitve, kar
pomeni, da za delovanje sistemov niso potrebne posebne naprave in energenti.
V posebej utrjeni varnostni zgradbi so že namestili dodatne rezervoarje, ki bodo z novimi sistemi zagotavljali možnost
alternativnega dolgoročnega odvoda toplote iz reaktorske sredice. Za gradnjo suhega skladišča izrabljenega goriva, ki
pomeni prehod na pasivne rešitve in povečanje ravni jedrske varnosti, potekajo pripravljalna dela oziroma potrebne
prilagoditve obstoječih sistemov. Sprožili pa so tudi postopek pridobitve gradbenega dovoljenja po integralnem postopku,
ki vključuje tudi presojo vplivov na okolje in čezmejno presojo. "Pričakujemo, da se bo gradnja - potekala bo okvirno
leto in pol - začela prihodnje leto," so dodali.
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Ob prelomu leta: Epidemija močno vplivala tudi
na trg dela
26.12.2020

Koronska kriza je zarezala tudi v trg dela, saj je zaprtje mnogih dejavnosti povečalo
število brezposelnih. Država je množična odpuščanja preprečila z več ukrepi, a kljub
temu ni jasno, koliko časa bodo podjetja še lahko kljubovala zaostrenim razmeram. Pod
pritiskom se je letos znova znašel tudi socialni dialog.
Aprila, mesec dni po razglasitvi epidemije, se je število registriranih brezposelnih v primerjavi z
marcem povečalo za 13,9 odstotka na 88.648. V primerjavi z aprilom 2019 je bila to 19,9odstotna rast. Maja je rast v primerjavi s preteklim mesecem precej upadla, junija pa se je
število brezposelnih v primerjavi s predhodnim mesecem že zmanjšalo.

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

Julija je bilo število brezposelnih na mesečni ravni praktično nespremenjeno, avgusta,
septembra in oktobra pa se je na mesečni ravni še nekoliko zmanjšalo. Ob koncu novembra je
bilo na zavodu za zaposlovanje registriranih 84.139 brezposelnih, kar je 0,6 odstotka več kot
oktobra in 16,2 odstotka več kot novembra lani.
Vlada je dodatne izzive na trgu dela naslovila v vseh sedmih protikoronskih zakonih. Med
drugim je omogočila subvencioniranje čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa ter
nadomestila zaradi karantene in višje sile. Skupni znesek izplačil na podlagi interventne
zakonodaje je 17. decembra dosegel približno 335 milijonov evrov.
Na vladi poudarjajo, da so z ukrepi rešili številna delovna mesta in preprečili najhujši scenarij.
Pretežno zadovoljne odzive je slišati tudi iz delodajalskih vrst, kjer mnogi poudarjajo, da bi brez
tovrstne pomoči množično odpuščali ali celo zaprli podjetje.
Da je vlada ukrepala učinkovito, meni tudi Polona Domadenik z ljubljanske ekonomske
fakultete. V nekaterih primerih bi po njenih besedah sicer lahko bila varčnejša, obenem pa
določene skupine ljudi, ki bi pomoč potrebovale, te niso prejele. Grenak priokus je pustila tudi
čezmerna birokracija. "V splošnem pa bi lahko rekli, da je ekonomska politika dobro opravila
vlogo gasilca," je dejala za STA.
Precejšnjo spremembo na trgu dela bo predstavljalo zvišanje minimalne plače. Z januarjem
prihodnje leto se bo namreč za izračun minimalne plače začela uporabljati formula, po kateri
mora najnižji prejemek za polni delovni čas za 20 odstotkov presegati izračunane minimalne
življenjske stroške. Določena bo tudi zgornja meja minimalne plače, in sicer pri 140 odstotkih
minimalnih
življenjskih stroškov.
0
SHARES

Pustite nam sporočilo

Vendar pa je epidemija še okrepila opozorila delodajalcev, da zvišanja minimalne plače ne bodo
prenesli. Vladi so zato predlagali, naj minimalno plačo začasno zamrzne. Sindikati so se temu
ostro uprli in vztrajajo, da zamrznitev ne pride v poštev.
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Vlada je poskušala nesoglasje rešiti s kompromisnim predlogom, po katerem bi bila nova
formula za izračun minimalne plače uveljavljena šele 1. aprila in ne 1. januarja. Do konca
septembra bi stroške zvišanja krila država, nato pa delodajalci. Vendar pa sta takšnemu
predlogu nasprotovali obe strani, zato ga vlada v predlog sedmega protikoronskega zakona ni
vključila.
Razpravo o tej temi so spet spremljali pozivi k socialnemu dialogu in opozorila predvsem
sindikalne strani, da je ta trenutno na nesprejemljivo nizki ravni. Po mnenju Domadenikove je
"argument moči ponovno nadvladal moč argumenta". "Občutek imam, da obe strani, tako
delodajalsko kot delojemalsko, prežema klasično nezaupanje, vlada, ki bi morala vzpostaviti
sistem konstruktivnih pogovorov, pa namesto blaženja še spodbuja družbene napetosti," je
dejala.
Kompromisni predlog vlade je po njenem mnenju dober; vprašanje je le, ali bi bil devetmesečni
odlog primeren. "Čakata nas namreč dve izjemno zahtevni leti in nikomur ni v interesu, da
podjetja zaradi dviga minimalne plače končajo v stečaju," je poudarila.
Kaj bo prineslo leto 2021, bo po napovedih odvisno predvsem od trajanja epidemije in vladnih
ukrepov za pomoč podjetjem. Kot sicer opozarja Domadenikova, se določena podjetja
"ohranjajo nad vodo samo s pomočjo subvencij, ki seveda ne pokrivajo vseh stroškov
poslovanja oziroma nedelovanja". "Če se bo to še nadaljevalo, lahko pričakujemo, da bodo
podjetja drastično zmanjšala zaposlenost kljub subvencijam, ki so jih prejela," je ocenila.

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

Nekaj optimizma po njenih besedah vlivajo večja naročila v avtomobilski panogi, dobro pa kaže
tudi podjetjem v sektorju informacijsko-komunikacijskih tehnologij, gradbeništvu in zdravstvu, ki
načrtujejo zaposlovanje.
"Po drugi strani pa bo velik upad zaposlenih v storitvenih dejavnostih, predvsem v sektorju
gostinstva in turizma, zmanjšuje se tudi zaposlovanje delavcev v okviru panoge kulturnih,
razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti. Tudi določena trgovska podjetja bodo zaprla svoje
poslovalnice in dejavnost preselila na splet," je dodala.
Ljubljana, 25. decembra (STA)
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni,

ali

uredništva portala IUS-INFO.
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