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V Sloveniji stroški dela rekordno padli   
Eurostat  V letu dni nižji za štiri odstotke – Umar: Konkurenčnost se še slabša

Miha Jenko

Slovenija je tako s kar 3,8-od-
stotnim medletnim znižanjem 
nominalnih stroškov dela imela 
daleč največji padec teh stroškov 
med vsemi 27 članicami Unije. 
Stroški dela so se namreč medle-
tno nekoliko znižali še v Španiji 
(–0,7 odstotka), na Cipru (–0,5 
odstotka) in Portugalskem (–0,3 
odstotka), torej treh perifernih 
evrskih državah, drugje po evr-
skem območju so se povprečno 
zvišali za 1,6 odstotka, na ravni 
Unije pa celo za 1,9 odstotka. Naj-
bolj so se nominalni stroški dela 
povišali v Romuniji (8,6 odstotka) 
in Estoniji (7,5 odstotka), višji pa 
so tudi v jedrnih evrskih državah, 
denimo v Nemčiji in na Finskem, 
kjer so se zvišali za približno štiri 
odstotke.  

Umar: Konkurenčnost  
se slabša
Pričakovali bi, da se je zaradi 
manjšanja stroškov delovne sile 
povečala mednarodna konkurenč-
nost slovenskega gospodarstva. A 
očitno ni tako. V vladnem uradu 
za makroekonomske analize in 
razvoj (Umar) opozarjajo, da so se 
pri nas realni stroški dela na enoto 
proizvoda (in ne nominalni urni 
stroški dela, ki jih zajema statistika 
Eurostata) v prvem četrtletju letos 
medletno povišali za 0,7 odstotka, 
zato se je konkurenčnost celo ne-
koliko poslabšala. 

»Sredstva na zaposlenega so se 
sicer, tako kot celotno lansko leto, 
zmanjšala (–1,4 odstotka), vendar 
za manj, kot je zaradi padca go-
spodarske aktivnosti upadla pro-
duktivnost dela (–2,1). Povečanje 
stroškov dela na enoto proizvoda 
je bilo v Sloveniji v prvem četrtle-
tju podobno kot v Evropski uniji. 
Glede na predkrizno raven (leta 
2007) pa je poslabšanje stroškovne 
konkurenčnosti Slovenije še na-
prej izrazitejše (merjeno z realni-
mi stroški dela na enoto proizvoda 
za okoli sedem odstotkov, v EU za 
okoli tri odstotke),« so za delo za-

dnje podatke Eurostata pokomen-
tirali na Umarju. 

Povprečna neto plača  
993 evrov
Povprečna mesečna neto plača za 
april 2013 je znašala 993,16 evra; v 
primerjavi s plačo za marec 2013 je 
bila nižja za 0,1 odstotka, v primer-
javi s plačo za april 2012 pa višja za 
0,6 odstotka, je včeraj objavil dr-
žavni statistični urad.

Ljubljana – Nominalni urni 
stroški dela v Sloveniji so se 
v prvem četrtletju letos v pri-
merjavi z istim obdobjem leta 
2012 znižali za skoraj štiri od-
stotke, medtem ko se v Uniji 
in evrskem območju povpreč-
no zvišali za skoraj dva odstot-
ka, ugotavlja evropski statistič-
ni urad Eurostat.

Diners bi danes ali jutri lahko dobil novega lastnika

Milka Bizovičar 

Predsednica Trgovinske zbornice 
Slovenije Mariča Lah, ki nam je 
včeraj zatrdila, da so se vsa plačila 
obveznosti do trgovcev ustavila z 
dnem, ko je Diners izgubil dovolje-
nje, oziroma so zadnja plačila pre-
jeli kakšen dan prej, ne razkriva, 
koliko obveznosti je zapadlo v tem 
času. 

Pojasnjuje le, da skupne zapadle 
in nezapadle obveznosti Diners 
Cluba Slovenija in povezanih družb 
do trgovcev znašajo skupaj 29 mi-
lijonov evrov. Pri tem dodaja, da 
so nekatere zamude že starejše od 
leta dni, in to predvsem do manjših 
trgovcev. Banki Slovenije trgovci 
zamerijo, da Dinersu ni vzela licen-
ce že prej, ampak šele z dnem, ko 
je potekla bančna garancija v višini 
vseh nezapadlih obveznosti.

Kot smo že pisali, se denar, s ka-
terim imetniki kartic poravnavajo 
še preostale svoje obveznosti za 
nakupe, opravljene pred 17. majem, 
steka na račun UniCredit Bank. 
Koliko se ga je nabralo oziroma ali 
ostaja na računu ali pa se z njim 
poplačuje kateri izmed upnikov 
Diners Cluba, niti včeraj nismo iz-
vedeli. Iz Dinersa so sporočili, da 
je poslovna skrivnost, kolikšna je 
skupna vrednost položnic, ki so jih 
v zadnjem mesecu poslali članom 
za poplačilo obveznosti.   

Za prenos so potrebovali  
šest mesecev
Pogajanja med sedanjim in novim 
lastnikom Diners Cluba Slovenija 
ter franšizodajalcem so tik pred 
koncem – po napovedih bi spora-
zum lahko dosegli že danes ali v 
sredo. Zato smo o tem, kaj lahko 
pričakuje 80.000 imetnikov kar-
tic, vprašali v Banko Koper. Ta je 
članica skupine Intesa Sanpaolo in 
je od maja 2011 nosilka franšize za 
izdajanje plačilnih kartic American 
Express, ki jo po funkcionalnosti 
lahko primerjamo s kartico Diners 
Cluba: je kartica z odloženim plači-
lom, porabo na njej imetnik plača 
enkrat na mesec s položnico ali 
sepa direktno bremenitvijo, omo-
goča pa tudi nakupe na obroke na 
označenih prodajnih mestih. Fran-
šizo je pred tem imela Intesa San-
paolo Card, nato pa so se v skupini 
dogovorili, da jo prevzame Banka 
Koper. 

Tomaž Lešnik, direktor sektorja 
razvoja produktov v banki, je pove-
dal, da je šlo v njihovem primeru 
za prenos franšize iz enega v drugo 
podjetje znotraj skupine. Seveda s 
soglasjem franšizodajalca Global 
Network Services, ki je lastnik bla-
govne znamke American Express. 
Za vse postopke, od vzpostavitve 
informacijskega sistema do dogo-
vora s franšizodajalcem, s trgovci 
in ureditve odnosa z imetniki kar-
tic, so potrebovali šest mesecev 
učinkovitega dela.

Imetniki so morali dati 
soglasje k prenosu pogodbe
Zamenjava izdajatelja je za imetni-
ke kartic pomenila, da so morali 
podati soglasje k prenosu pogod-
benega razmerja iz Intese Sanpaolo 
Card v Banko Koper. A zapletov ni 
bilo. »Vsem obstoječim imetnikom 
american expressa smo poslali v 
podpis soglasje o prenosu poslo-
vanja. V dopisu smo navedli pogo-
je in vse pomembne informacije. 
Določili smo datum, do katerega 
so morale stranke vrniti podpisano 

soglasje, če so se strinjale s pogoji 
in želele še naprej poslovati s karti-
co. Če se niso strinjale, soglasja pre-
prosto niso vrnile in kartice niso 
več mogle uporabljati,« je pojasnil 
Lešnik. Podobno so ravnali pri pro-
dajalcih. 

Rezultat tega je bil, da se je ob 
prehodu zmanjšalo število imetni-
kov kartic in tudi število prodaj-
nih mest. »Ostali so samo aktivni 
uporabniki,« je dejal Lešnik in 
dodal, da se je v zadnjem mesecu 
dni zanimanje american express 

izjemno povečalo. Pogoji za prido-
bitev pa so se spremenili skladno s 
politiko banke in regulatorjevimi 
zahtevami. Za banke veljajo strož-
ja pravila pri tovrstnem poslova-
nju s karticami kot za nebančne 
finančne institucije. 

Sogovornik ni hotel odgovori-
ti na vprašanje, ali imetniki Di-
nersovih kartic v Sloveniji lahko 
pričakujejo podobno ravnanje 
novega lastnika. Povedal pa je, da 
prenos franšize iz enega podjetja v 
drugo pomeni, da se prenesejo po-

goji poslovanja tako za imetnike 
kartic kot za trgovce – v tem pri-
meru mora novi imetnik franšize 
samo pridobiti soglasja za prenos 
–, vendar to ni nujno. Lahko se 
vsa razmerja in pogoji postavijo 
na novo.

Kaj bi prodaja pomenila za imetnike kartic  Ob prenosu american expressa na Banko Koper so se imetniki morali s tem strinjati
Ljubljana – Od 17. maja, ko 
je Banka Slovenije Diners Clu-
bu Slovenija odvzela licenco 
za opravljanje plačilnih stori-
tev, nihče od trgovcev ni pre-
jel niti evra za poplačilo naku-
pov. Po napovedih bi podjetje 
danes ali jutri lahko dobilo no-
vega lastnika. Kaj sprememba 
lastništva pomeni za imetnike 
kartic, smo preverili pri Banki 
Koper, ki je pred dvema leto-
ma prevzela izdajanje ameri-
can expressa.

Prenos franšize iz enega podjetja v drugo pomeni, da se prenesejo pogoji poslovanja tako za imetnike kartic kot za trgovce. Foto Mavric Pivk

Direktor še vedno noče predati 
poslov stečajnemu upravitelju
CPL  Stečajni upravitelj vzel KPL iz rok naveze Petrič-Mimović 
Za delavce iz jamstvenega sklada slab milijon

Nejc Gole

Naj spomnimo, da je lastniku CPL 
Ranku Mimoviću in direktorju 
Stanku Petriču enkrat s pritožbo 
že uspelo, saj je višje sodišče apri-
la že razveljavilo stečaj podjetja in 
odločanje vrnilo Okrožnemu sodi-
šču v Ljubljani. To je v začetku tega 
meseca znova razglasilo stečaj za 
cestno podjetje, danes pa poteče 
petnajstdnevni rok, do katerega 
se je na sklep okrožnega sodišča 
mogoče pritožiti. Na okrožnem 
sodišču do včeraj še niso dobili 
pritožbe, Petrič pa za pojasnila o 
morebitni pritožbi ni bil dosegljiv.

Ali bo naveza Petrič-Mimović 
na sodišču spet poskušala prepre-
čiti stečaj, ni znano, ponavlja pa se 
Petričevo izogibanje stečajnemu 
upravitelju Veljku Janu. Ta je že 
ob svojem prvem prihodu v pod-
jetje marca letos naletel na števil-
ne težave. Najprej se je spoprijel 
z vlomom ter krajo in uničenjem 
poslovne dokumentacije ter po-
skusom izbrisa podatkov z raču-

nalniškega strežnika. Pri tem mu 
Petrič kljub priporočenemu pozi-
vanju ni podal poročila o stanju 
zadev v podjetju, kot določa zako-
nodaja, Jan pa mu je odločbo o pre-
nehanju zaposlitve moral vročiti 
kar po detektivu. Niti tokrat Jan s 
Petričem ni opravil primopredaje 
poslov, čeprav je od začetka stečaja 
minilo že 15 dni. Jan je pojasnil, da 
Petrič kljub pozivom noče opravi-
ti primopredaje in dati nekaterih 
pojasnil. 

Na KPL kadrovski vrtiljak
Je pa Jan znova omejil Petričevo in 
Mimovićevo moč v podjetju KPL, 

edinem še vrednem delu sistema 
CPL. V Delu smo že poročali, da se 
je v drugi polovici lanskega leta s 
KPL na CPL družbo pooblaščen-
ko, Mimovićevo Patero in Tovar-
no asfalta Črnuče, ki je odvisna 
družba CPL, prek posojilnih po-
godb zlilo tri milijone evrov. Že po 
prvi razglasitvi stečaja je stečajni 
upravitelj zamenjal nadzorni svet 

KPL, ki je direktorja KPL Primoža 
Ovijača razrešil, in na njegovo me-
sto postavil Damjana Stanka. Po 
prekinitvi stečaja je oblast v KPL 
spet prevzela stara garda. Petrič 
je namreč v enem dnevu sklical 
in izvedel skupščino, na kateri je 
postavil nov nadzorni svet, ki je 
še istega dne Stanka zamenjal z 
Ovijačem. Z novim stečajem je Jan 
»ponovil vajo«, zamenjal nadzorni 
svet, ki je na čelo KPL spet postavil 
Stanka.

Upniki CPL si lahko s prodajo 
KPL obetajo največ denarja, saj ima 
podjetje koncesijo za vzdrževanje 
občinskih cest v Ljubljani. Nekaj 
dela v ljubljanski občini opravijo 
tudi delavci CPL, prav tako v občini 
Dobrava. Veljko Jan je že v prvem 
stečaju za dokončanje nekaterih 
del zaposlil okoli 40 delavcev. Ti 
so dobili plačo za sedem dni dela 
v marcu, aprilskih plač pa še ne. 
»Po prekinitvi stečaja investitorji 
niso več hoteli plačevati, saj je za 
njih postal položaj nejasen. Zdaj si 
prizadevam, da dobimo denar in 
da bomo lahko zagotovili aprilske 
plače,« je pojasnil Jan.

Delavcem nadomestila 
jamstvenega sklada
Včeraj je 261 delavcev CPL, ki 
so zaradi stečaja izgubili službo, 
dobilo izplačila iz jamstvenega 
sklada. Delavci so skupaj preje-
li 916.292,84 evra, so pojasnili v 
skladu. Ta izplačila so se zaradi 
prekinitve stečaja precej zamakni-
la, zaradi česar so bili delavci brez 
denarja že od oktobra lani.

Ljubljana – Nekdanji prvi 
mož CPL Stanko Petrič še ve-
dno ovira začetek stečajnega 
postopka, saj se znova izogi-
ba stečajnemu upravitelju. Da-
nes se izteče rok, do katerega 
se lahko vloži pritožba na zače-
tek stečajnega postopka, včeraj 
pa so nekdanji zaposleni v ce-
stnem podjetju le dobili nado-
mestila iz jamstvenega sklada.

261 
nekdanjih 
zaposlenih v CPL 
je skupaj dobilo 

 
 
 916.292,84 
evra nadomestila iz 
jamstvenega sklada

Upniki CPL si lahko s prodajo KPL obetajo največ denarja, saj ima podjetje koncesijo za vzdrževanje občinskih 
cest v Ljubljani. Foto Uroš Hočevar

Slovenijo večinoma obidejo in zanemarjajo

Matjaž Ropret

Več multinacionalk, ki proizvaja-
jo mobilne telefone in drugo za-
bavno elektroniko, je v zadnjega 
pol leta izvedlo reorganizacijo 
na regionalni ravni ali pa se tega 
lotevajo. Prva in najbolj obsežno 
je spremembe izvedla Nokia, 
nekdaj vodilno podjetje v svetu 
mobilne telefonije, zadnje čase 
pa v precejšnjih težavah, kar je 
bil tudi glavni vzrok za reorgani-
zacijo. Konkretno je Nokia pre-
selila regijski sedež z Dunaja v 
Budimpešto, število zaposlenih v 
tej regiji, ki pokriva približno 15 
držav, pa se je bistveno zmanjša-
lo. Samo ob odhodu z Dunaja so 
odpustili od 30 od 50 zaposlenih, 
že prej pa so za približno toliko 
zmanjšali število ljudi v dunajski 
pisarni. Poleg tega so se odrekli 
nekaterim produktnim vodjem, 
ki so bili stacionirani v Zagrebu 
in drugod, v Sloveniji pa so pre-
kinili sodelovanje z agencijo za 
odnose z javnostjo in zmanjšali 
marketinški proračun. 

Slabšalni odnos do trga  
se pozna pri rezultatih
Rezultat je slabša prodaja, saj se, 
denimo, Nokijin pametni mobil-
ni telefon vrhunskega razreda 
lumia 920 po naših podatkih v 
Sloveniji prodaja v dvajsetkrat 
manjši količini kot Samsungov 
paradni izdelek galaxy s4. Opa-
zna sta skoraj ničelna prisotnost 

Regijske reorganizacije  Proizvajalci zabavne elektronike območne sedeže selijo v Zagreb, Beograd in Budimpešto, samo v Ljubljano ne
Ljubljana – Proizvajalci za-
bavne elektronike, še poseb-
no mobilnih telefonov, zadnje 
čase vsi po vrsti reorganizira-
cijo regijsko poslovanje in ob-
močne sedeže selijo v Budim-
pešto, Zagreb ali Beograd. Pri 
tem se položaj Slovenije v tej 
regijski zgodbi večinoma po-
slabšuje, pri določanju središč 
pa našo državo obidejo. 

Dejan Karba

Projekt preskrbe s pitno vodo za 
sedem pomurskih občin (Čren-
šovci, Dobrovnik, Kobilje, Len-
dava, Odranci, Turnišče in Velika 
Polana) je del 1,57 milijarde evrov 
vrednega operativnega programa 
razvoja okoljske in prometne in-
frastrukture 2007–2013 in ga v 85 
odstotkih financira Evropska uni-
ja, 26,1 milijona evrov pa prispeva 

Gradnja vodovoda se lahko začne
Preskrba s pitno vodo v Pomurju  Odločba ministrstva  
o dodelitvi sredstev za 43,5 milijona evrov vreden projekt
Murska Sobota – »Najraje bi 
videl, ko bi dela končali še le-
tos. Denar, ki ga moramo pri-
spevati za projekt, že imamo,« 
je odranski župan Ivan Marko-
ja pokomentiral včerajšnjo od-
ločbo ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo o 
dodelitvi sredstev za 43,5 mili-
jona evrov vreden projekt pre-
skrbe s pitno vodo v Pomurju. 
Projekt oziroma sistem A poleg 
Odrancev obsega še šest po-
murskih občin. 

Spirit pomaga pri navezavi stikov z ruskimi kupci

Ljiljana Đerić

Udeležba na tem seminarju bo 
brezplačna, vendar glavni organi-
zator – javna agencija Spirit – vabi 
podjetja, naj svojo udeležbo potr-
dijo najpozneje do 21. junija letos 
z elektronsko prijavnico na spletni 
strani www.izvoznookno.si.

To bo hkrati pripravljalni semi-
nar pred načrtovanim obiskom 
slovenske gospodarske delegacije 
v Rusiji med 17. in 20. oktobrom le-
tos, ko bo v Moskvi nepremičnin-
ski sejem Dom Expo 2013. Takrat 
bo javna agencija Spirit s sodelo-
vanjem s partnerskimi organizaci-
jami organizirala tudi dvostranske 
sestanke predstavnikov naših pod-
jetij z ruskimi poslovneži.

Rusija je po vstopu v Svetovno 
trgovinsko organizacijo (WTO) 

Pomoč podjetjem  Ta mesec brezplačni seminar o ruskem trgu, jeseni pa v Moskvo – V to državo največ proda farmacija
Ljubljana – Rusija ima kljub 
globalni gospodarski krizi go-
spodarsko rast, ki je bila lani 
3,4-odstotna (predlani 4,3-od-
stotna) in tako ostaja zanimiv 
trg za naša podjetja. In o tem, 
kako lažje do poslov na najem, 
bo govor na seminarju, kako 
poslovati v Rusiji, ki bo 26. ju-
nija v Ljubljani.
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Kako lahko paritetni skladi pripomorejo k napredku socialnega dialoga za
izboljšanje položaja podjetij in zaposlenih v gradbeni panogi
četrtek, 20. junij 2013, GZS KOTIZACIJE NI več na spletu: sodico.gzs.si
vabljeni: predstavniki gradbenih podjetij in zaposleni v gradbeni panogi
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MEDNARODNA KONFERENCA

Pokrizni socialni dialog 
v gradbeni panogi


