Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 15. 8. 2019
Število objav: 5
Internet: 5
Spremljane teme:
Inženirska dejavnost, ...: 0
Inženirska zbornica ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon o ... načrtovanju: 0
Zakon o ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih zemljišč: 0
Svetovni gradbeni forum 2019: 0
Gradbeništvo, graditev: 5
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...pokrajinsko razdelitev. Da bi ustanovili 11 pokrajin, so napovedali že julija, zdaj pa je jasno tudi, kako bi izgledale in
kje bi imele sedeže. LJUBLJANA - Gradbeništvo v Sloveniji je v prvem polletju beležilo rast. Po podatkih državnega
statističnega urada je bila rast vrednosti opravljenih gradbenih del 14,4-odstotna,...
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gradbeništvo dodaj Statistični urad... dodaj Čas branja: 1 min SHRANI 0 14.08.2019 11:45 avtor VASILIJ KRIVEC V
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...četrtletju zaznali negativne posledice trgovinske vojne, zaradi česar je bil prispevek neto izvoza k rasti negativen,
poleg tega so v državi upadle naložbe v gradbeništvu; kaj to pomeni za slovenske izvoznike in katere panoge v
Sloveniji so najbolj izpostavljene do Nemčije avtor ALBINA KENDA Uradno: Nemčija je zdrsnila v...

Naslov

Uradno: Nemčija je zdrsnila v tehnično recesijo. Kako bi to lahko čutili v Sloveniji

Zaporedna št.
4

Medij; Doseg

Aktualno24.si; , Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 14. 8. 2019

Stran v zbirki:
14

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...četrtletju zaznali negativne posledice trgovinske vojne, zaradi česar je bil prispevek neto izvoza k rasti negativen,
poleg tega so v državi upadle naložbe v gradbeništvu; kaj to pomeni za slovenske izvoznike in katere panoge v
Sloveniji so najbolj izpostavljene do Nemčije Preberi več Deli objavo z ostalimi...
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...data@data.si. Inšpektorat RS za delo izvaja usmerjeno akcijo! Inšpektorat Republike Slovenije za delo izvaja
usmerjeno akciji pri delodajalcih v gostinstvu in gradbeništvu na področju vodenja evidenc o izrabi delovnega časa. Za
usmerjeno akcijo so se na Inšpektoratu RS za delo odločili predvsem zato, ker so kršitve v teh...
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Pregled - Slovenija do 15. ure
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije do 15. ure.
LJUBLJANA - Vlada je na dopisni seji zamenjala vodstvo Direkcije RS za infrastrukturo. Namesto zdajšnjega direktorja
Damirja Topolka bo od 1. septembra direkcijo kot v. d. vodila Monika Pintar Mesarič. Ministrica za infrastrukturo Alenka
Bratušek je razrešitev Topolka zaradi zgodbe s sporno maketo drugega tira napovedala že februarja. Topolko je bil sicer
na čelu direkcije, pod okriljem katere potekajo milijonske investicije v omrežje železnic in državnih cest, od sredine leta
2015.
LJUBLJANA - Čeprav je Kemis prejšnji teden zaradi inšpekcijske odločbe prenehal dovažati odpadke svojih strank na
Vrhniko, v gospodarstvu in ustanovah večjih težav zaenkrat še ni. V Heliosu odpadke skladiščijo sami, Lek pa jih prek
Kemisa odvaža neposredno v tujino, zato zaprtja lokacije na Vrhniki ne občutijo, so povedali za STA. Z gospodarstvom pri
iskanju rešitev sodeluje ministrstvo za okolje in prostor, na katerem bo popoldne potekalo srečanje s predstavniki
Gospodarske zbornice Slovenije na temo morebitnega kopičenja nevarnih odpadkov po odločbi gradbene inšpekcije
glede Kemisa.
LJUBLJANA - Zunanji minister Miro Cerar in njegov japonska kolega Taro Kono sta se danes v Ljubljani zavzela za še
dodatno okrepitev gospodarskega sodelovanja med državama. Med drugim sta se zavzela tudi za spoštovanje vladavine
prava in arbitražnih razsodb, tako v Jadranskem kot Južnem kitajskem morju. Izmenjala sta tudi stališča o aktualnih
razmerah v Aziji, zlasti glede napetosti na Korejskem polotoku, trgovinskem sporu med ZDA in Kitajsko, pa tudi o
razmerah na Zahodnem Balkanu. Gre za prvi uradni obisk japonskega zunanjega ministra v Sloveniji. Na pogovor ga je
sprejel tudi predsednik republike Borut Pahor.
LJUBLJANA - V okviru ponovnega poskusa ustanavljanja pokrajin, za katerega izhodiščne predloge pripravlja strokovna
skupina pod vodstvom Boštjana Brezovnika z mariborske pravne fakultete, je nastal predlog za bodočo pokrajinsko
razdelitev. Da bi ustanovili 11 pokrajin, so napovedali že julija, zdaj pa je jasno tudi, kako bi izgledale in kje bi imele
sedeže.
LJUBLJANA - Gradbeništvo v Sloveniji je v prvem polletju beležilo rast. Po podatkih državnega statističnega urada je bila
rast vrednosti opravljenih gradbenih del 14,4-odstotna, pri čemer se je vrednost teh del na stavbah povečala za 11,9
odstotka, na gradbenih inženirskih objektih pa za 15,1 odstotka.
LJUBLJANA - Slovenija je v prvem polletju beležila 1,16 milijarde evrov prilivov od izvoza potovanj, kar je skoraj pet
odstotkov več kot v prvi polovici lanskega leta, je ta teden objavila Banka Slovenije. V 12 mesecih do konca junija pa so
se prihodki ustavili pri 2,76 milijarde evrov. Osrednji cilj aktualne strategije slovenskega turizma je povečati prilive od
izvoza potovanj na od 3,7 do štiri milijarde evrov.
HAMBURG/LJUBLJANA - Nemški ponudnik očal in drugih optičnih pripomočkov Fielmann je pridobil 70-odstotni lastniški
delež v največjo slovensko optiko, Optiko Clarus, s čimer vstopa na svoj 14. evropski trg. Vrednosti posla, ki bo veljaven s
septembrom, v družbah ne razkrivajo. Pri Fielmannu napovedujejo odprtje novih poslovalnic in rast tržnega deleža.
Ustanovitelj Optike Clarus Tihomir Krstić bo obdržal 30-odstotni lastniški delež in ostal vključen v poslovanje.
LJUBLJANA - Študenti, ki bivajo v Akademskem kolegiju, do nadaljnjega ostajajo v domu, so za STA navedli v
Študentskem domu Ljubljana (ŠDL). V minulih dneh so uporabniki doma namreč opozorili, da še vedno ne vedo, ali in
kdaj se bodo morali izseliti. Akademski kolegij je namreč po končanem postopku denacionalizacije prešel v last
ljubljanske občine.
LJUBLJANA - Na več prizoriščih po Ljubljani bo od 24. do 31. avgusta potekal mednarodni festival sodobnega
progresivnega gledališča Mladi levi. Za 22. izdajo so si organizatorji zadali raziskati čustveni odnos do materialnega ter
pokazati, da umetniki z raziskovanjem dokumentov, ki jih prepletejo z intimnim in fikcijo, posegajo v raziskovalno
novinarstvo.
KOPER - V koprskem zaporu je ob 4. uri umrl 34-letni pakistanski državljan, ki je bil v priporu zaradi suma kaznivega
dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Pripornik ni bil sam v sobi, oživljali so ga pravosodni policisti,
na pomoč pa so prispeli tudi reševalci. Zaenkrat ocenjujejo, da je umrl naravne smrti.
LJUBLJANA - Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana se je pritožil na odločitev ljubljanskega delovnega in
socialnega sodišča glede odpovedi delovnega razmerja Urošu Smiljiću, so potrdili za STA. Sodišče je namreč ugotovilo,
da je bil način, na katerega so v UKC odpustili prvoobtoženega v aferi preskakovanje čakalnih vrst Smiljića, nezakonit.
LJUBLJANA - Slovenija ne bo izročila državljana Črne gore Božidarja Samardžića tej državi, ker je po slovenski
zakonodaji potekel rok za pričetek prestajanja njegove zaporne kazni, je pred dnevi potrdil senat višjih sodnikov. Črna
gora ga je za začetek prestajanja dvajsetletne zaporne kazni zaradi umora z mednarodno tiralico iskala 19 let, poroča
Večer.
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V prvi polovici leta občutna rast vrednosti
opravljenih gradbenih del
Čas branja: 1 min
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VASILIJ KRIVEC

Foto: Jure Makovec

Več iz teme:
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Statistični urad... >

Po analizah Statističnega urada Republike
Slovenije (Surs) je bila v prvi polovici tega leta vrednost
opravljenih gradbenih del za 14,4 odstotka višja od vrednosti
del, opravljenih v istem obdobju lani. Junija je bila na letni
ravni vrednost opravljenih gradbenih del višja za 5,4 odstotka,
v primerjavi z majem letos pa je upadla za 6,7 odstotka.
V prvi polovici leta je glede na isto obdobje lani vrednost
gradbenih del na stavbah zrasla za 11,9, na gradbenih
inženirskih objektih pa za 15,1 odstotka.

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

Na letni ravni upad stanovanjske gradnje
Junija letos so v primerjavi za junijem lani zrasle vrednosti na
vseh merjenih področjih, razen pri stanovanjih, kjer je
vrednost upadla za 2,1 odstotka. Pri nestanovanjskih stavbah je
bila rast devetodstotna, tako da je mesečna rast vrednosti pri
vseh stavbah zrasla za 6,1 odstotka. V letu dni je zrasla
vrednost na področju gradbenih inženirskih objektov, in sicer
za 5,6 odstotka.

Junija skupna vrednost nižja kot maja
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Je pa junija upadla mesečna vrednost opravljenih gradbenih
del, saj Surs beleži 6,7-odstotno znižanje glede na maj 2019, ko
so imeli 4,1-odstotno rast. Junijska vrednost opravljenih
gradbenih del na stavbah je bila od majske nižja za 8,8, na
gradbenih inženirskih objektih pa za 6,4 odstotka. Vrednost
opravljenih gradbenih del na stavbah je bila junija nižja kot v
prejšnjem mesecu tako zaradi nižje vrednosti del, opravljenih
na stanovanjskih stavbah (za 4,6 odstotka), kot tudi zaradi
nižje vrednosti del, opravljenih na nestanovanjskih stavbah (za
9,3 odstotka).

Več iz teme:
Statistični urad... >

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

gradbeništvo >
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Uradno: Nemčija je zdrsnila v tehnično recesijo. Kako bi to
lahko čutili v Sloveniji
Čas branja: 5 min
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Kot sporočajo z Destatisa, so v drugem četrtletju zaznali negativne
posledice trgovinske vojne, zaradi česar je bil prispevek neto izvoza k rasti
negativen, poleg tega so v državi upadle naložbe v gradbeništvu; kaj to
pomeni za slovenske izvoznike in katere panoge v Sloveniji so najbolj
izpostavljene do Nemčije

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

ALBINA KENDA
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Foto: Shutterstock

Več iz teme:
Nemčija >

gospodraska rast >

Gospodarska zbornica... >

Destatis >

UniCredit >

Bojan Ivanc >

Research >

Revoz >

Svetovna trgovinska... >

Preberite tudi
Nemčija je zaznala zdrs, kako pa je bilo z rastjo v drugih članicah
EU

Nemški BDP se je v letošnjem drugem četrtletju glede na prvo skrčil za 0,1 odstotka, so
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

sporočili z nemškega statističnega urada Destatis. To pomeni, da je Nemčija tudi
uradno zdrsnila v tehnično recesijo. Kaj spričo dejstva, da je za slovenske izvoznike
Nemčija skupno njihov največji trg, pomenijo podatki, da so se v največjem evropskem
gospodarstvu skisale razmere pri izvozu in so poleg tega upadle naložbe v gradbeništvu?

Zakaj se je skrčil nemški BDP
Kot so sporočili nemški statistiki, so na ekonomske aktivnosti v Nemčiji v drugem
četrtletju pozitivno vplivale tako poraba kot naložbe, negativni vpliv pa izhaja zlasti
iz razmer v zunanji trgovini in upada naložb v gradbeništvu. Na končne
podatke bo treba še počakati, so pa pri Destatisu že ponudili prve izračune:
domače povpraševanje je gospodarske aktivnosti v drugem četrtletju krepilo;
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končna poraba gospodinjstev in državna poraba sta se v drugem četrtletju
glede na prvo okrepili;
naložbe so se v drugem četrtletju glede na prvo okrepile;
naložbe v gradbeništvu so se skrčile;
izvoz se je glede na prejšnje četrtletje zmanjšal, upad je bil veliko večji kot pri
uvozu.
Z Destatisa so še sporočili, da je Nemčija medletno, v letošnjem drugem četrtletju glede
na drugo četrtletje lani, realno zaznala stagnacijo, saj se njen BDP ni ne povečal ne
zmanjšal.

Tako velja, da je Nemčija zdrsnila v tehnično recesijo, o kateri govorimo, ko država zazna
gospodarski upad v enem četrtletju (o recesiji pa, kadar imamo v državi opraviti z dvema
zaporednima četrtletjema negativne rasti). Nemčija je bila nazadnje v tehnični recesiji v
tretjem četrtletju leta 2018; ker v zadnjem četrtletju njen BDP ni ne zrasel ne upadel,
temveč je stagniral, pa se je za las izognila recesiji.

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

Ekonomisti o izvozu, avtoindustriji in gradbeništvu

Upad izvoza je zlasti posledica slabše prodaje
nemških vozil po svetu in optimizacije zalog vozil pri
trgovcih na največjih trgih, pravi Bojan Ivanc, GZS.
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In kako glavna dva »krivca« za tehnično recesijo – poslabšanje izvoza in manj naložb v
gradbeništvu – komentirajo ekonomisti? V nemški avtomobilski industriji jih že nekaj
časa skrbi, ključni razlog pa je zmanjšano izvozno povpraševanje. »V prvi meri je upad
izvoza posledica slabše prodaje nemških vozil po svetu in tudi optimizacije zalog vozil pri
trgovcih z avti na največjih trgih,« pravi Bojan Ivanc, glavni ekonomist pri
analitiki GZS.
Glede trenda v gradbeništvu, kjer je bilo v drugem četrtletju zaznati upad naložb, je stvar
vsaj nekoliko drugačna. Pri Unicredit Research ocenjujejo, da je v gradbeništvu
mogoče govoriti tudi o nekakšni korekciji, češ da so imeli v prvem četrtletju v Nemčiji
zelo milo vreme, tako da so lahko bolj zgodaj zagnali gradbene stroje, posledično pa je
bilo drugo četrtletje slabše. Podobno pravi Bojan Ivanc: »Upad naložb v gradbeništvu
lahko pripišemo slabšemu vremenu v primerjavi s prvim četrtletjem, medtem ko so
trendi v nemškem gradbeništvu še vedno pozitivni, čeprav morda za odtenek nekoliko
manj kot pred meseci.«
Glede izvoza pri Unicredit Research sicer opozarjajo še na učinek priprav na brexit (ki bi
se moral, spomnimo, zgoditi 31. marca, a je bil odložen, zdaj na 31. oktober), zaradi česar
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

so zlasti v prvem četrtletju na obeh straneh Rokavskega preliva (Velika Britanija je za
Nemčijo peti največji izvozni trg) pospešeno kupovali tako vmesne kot končne izdelke.
To predbrexitovsko kopičenje zalog je po oceni ekonomistov pri Unicredit Research
vplivalo na nemški izvoz v drugem četrtletju.

V katerih panogah so slovenska podjetja najbolj izpostavljena do
Nemčije ...
Kot uvodoma pojasnjuje Bojan Ivanc, okoli 19 odstotkov celotnega blagovnega izvoza
Slovenije končna v Nemčiji, a je četrtina tega izvožena na druge svetovne trge: »Tako
naročila nemških podjetij ne odsevajo le povpraševanja nemških kupcev, temveč tudi
drugih evropskih in svetovnih porabnikov.«
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Ivanc razlaga, da je Slovenija do Nemčije najbolj izpostavljena v avtomobilski verigi,
kovinah, strojni industriji. Kot pravi, četrtino vsega izvoza sestavljajo cestna vozila (izvoz
vozil iz Revoza in proizvajalcev avtodomov), 14 odstotkov električni stroji in oprema,
6,7 odstotka industrijski izdelki in 6,5 odstotka kovinski izdelki. Razmeroma imun je
izvoz farmacevtskih izdelkov, ki pa pomeni le 3,8 % celotnega izvoza v zadnjih 20
mesecih.

... kaj lahko pričakujejo, na kaj bi morala biti pozorna
Kot pravi Bojan Ivanc, so nekoliko bolj izpostavljena slovenska proizvodna podjetja, ki so
dobavitelji nemškim podjetjem in imajo več konkurence iz srednje Evrope ter morda
tudi iz Azije. »Izvozniki morajo biti pozorni na ustrezno ročnost knjige naročil v
kombinaciji z ročnostjo zakupa materiala in drugih polizdelkov pri svojih dobaviteljih.
Precej verjetno je, da segment industrijskih strojev odseva upočasnitev poslovnih naložb
pri nemških podjetjih,« svetuje Ivanc.
In dodaja: »Brexit je za nemško industrijo pomembna neznanka, vsaj za zdaj pa kaže, da
bo konec oktobra prišlo do izstopa brez dogovora, kar bi pomenilo uvedbo dvostranskih
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carin po pravilih Svetovne trgovinske organizacije. Tudi zaradi bojazni pred uvedbo
carin na evropska vozila so nemški in drugi evropski avtomobilisti zelo previdni pri
odločitvah o širjenju zmogljivosti v tovarnah, ki zadovoljujejo povpraševanje pri kupcih z
vsega sveta.«

Umar: Upočasnitev v partnericah že vpliva na dinamiko v
Sloveniji
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Foto: Tamino Petelinšek/STA

Upočasnitev rasti v glavnih trgovinskih partnericah,
vključno z Nemčijo, od začetka prejšnjega leta
postopoma že učinkuje na dinamiko gospodarske
aktivnosti v Sloveniji, pravijo na Umarju, ki ga vodi
Maja Bednaš.
Kot pravijo na Uradu za makroekonomske analize in razvoj (Umar), sicer upočasnitev
gospodarske rasti v glavnih trgovinskih partnericah, vključno z Nemčijo, vse od začetka
prejšnjega leta postopoma že učinkuje na dinamiko gospodarske aktivnosti v Sloveniji.
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»Rast tujega povpraševanja po slovenskih proizvodih se je lani začela umirjati, kar se
letos nadaljuje. To skupaj z drugimi dejavniki vodi do zmernejše rasti izvoza in nasploh
gospodarske aktivnosti v primerjavi z izjemnim letom 2017. Pričakujemo, da se bosta
rasti izvoza in BDP v tem letu še naprej postopno upočasnjevali,« pravijo na Umarju, ki
ga vodi Maja Bednaš.
Kot dodajo, bi zaradi tesnih zunanjetrgovinskih odnosov z Nemčijo lahko ohlajanje
nemškega gospodarstva vplivalo predvsem na slovensko strojno, avtomobilsko, elektro,
kemično, pa tudi kovinsko industrijo. »Nekatere od teh bi lahko dodatno in še bolj
prizadel dvig carin v ZDA na uvoz avtomobilov in avtomobilskih delov iz EU, ki še vedno
ni izključen,« še pravijo.

Zakaj so ekonomisti podatek o krčenje nemškega BDP
pričakovali
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Ekonomisti so podatek o gospodarskem upadu v drugem četrtletju v Nemčiji pričakovali,
saj so iz države zlasti v zadnjem tednu dni prihajale negativne vesti. Še najbolj pozitivna
je bila vest, da se je junija mesečni obseg novih naročil za nemško industrijo v
primerjavi z majem povečal, je pa bil obseg novih naročil v primerjavi z istim mesecem
leto prej še vedno manjši za 3,6 odstotka.
Sledil je skrb zbujajoč podatek, da se je obseg nemške proizvodnje junija na
mesečni ravni skrčil veliko bolj od pričakovanj. Na mesečni ravni, junija glede na
maj, je upadel za 1,5 odstotka (analitiki so pričakovali 0,5-odstotni upad), na medletni
ravni, junija letos glede na lanski junij, pa je bil upad kar 5,2-odstoten.
Minuli teden je sledila objava o obsegu nemškega izvoza, ki je medletno upadel kar
za osem odstotkov, kar so ekonomisti razumeli kot dokaz, da izvozno naravnano nemško
gospodarstvo ni več tako odporno proti negativnim dogodkom iz mednarodnega okolja,
zlasti proti rastočemu protekcionizmu, trgovinski vojni med ZDA in Kitajsko ter
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vidnejšemu upočasnjevanju svetovnega gospodarstva.
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GOSPODARSTVO

Uradno: Nemčija je zdrsnila v tehnično recesijo.
Kako bi to lahko čutili v Sloveniji
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Kot sporočajo z Destatisa, so v drugem četrtletju zaznali negativne posledice trgovinske vojne,
zaradi česar je bil prispevek neto izvoza k rasti negativen, poleg tega so v državi upadle naložbe v
gradbeništvu; kaj to pomeni za slovenske izvoznike in katere panoge v Sloveniji so najbolj
izpostavljene do Nemčije
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Inšpektorat RS za delo izvaja usmerjeno akcijo!
Data D.O.O.
14 Avg 2019
0 Komentarjev

Inšpektorat Republike Slovenije za delo izvaja usmerjeno akcijo pri delodajalcih na področju evidenc delovnega
časa. Evidenca o izrabi delovnega časa zaposlenih je obveznost vseh delodajalcev. Na nepravilnosti na tem
področju so inšpektorji za delo zelo pozorni.
Informativni izračun plače
Ali imate urejene evidence na področju delovnopravne zakonodaje? Globe za kršenje delovnopravne
zakonodaje so visoke! Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Inšpektorat RS za delo izvaja usmerjeno akcijo!
Inšpektorat Republike Slovenije za delo izvaja usmerjeno akciji pri delodajalcih v gostinstvu in gradbeništvu na
področju vodenja evidenc o izrabi delovnega časa. Za usmerjeno akcijo so se na Inšpektoratu RS za delo odločili
predvsem zato, ker so kršitve v teh dveh panogah pogoste. Inšpektorat RS za delo je namreč v letu 2018 v
gradbeništvu ugotovili 195 kršitev v dejavnosti gostinstva in v dejavnosti turizma 131 kršitev, skupno pa kar 935
kršitev zakona.
V kolikor vas zanima hitra registracija podjetja ali s.p. nas kontaktirajte ali pa si rezervirajte brezplačen termin.

Evidenca o izrabi delovnega časa mora vsebovati opravljene ure!
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Potrebujete zanesljiv računovodski servis
Marina Arh, Data
Zakonodaja namreč delodajalce zavezuje k vodenju ustreznih evidenc. Ena izmed evidenc je tudi evidenca o izrabi
delovnega časa zaposlenih. Evidenca o izrabi delovnega časa mora vsebovati število opravljenih ur. Evidenco o
izrabi delovnega časa mora delodajalec hraniti trajno.
Delodajalec mora v evidenco o izrabi delovnega časa vpisovati podatke, ki jih zahteva Zakon o evidencah na
področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV):
dnevno številu opravljenih delovnih ur,
skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z
oznako vrste opravljenega delovnega časa,
število opravljenih ur v času nadurnega dela,
neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste
nadomestila,
neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in
organov z oznako vrste nadomestila,
neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače,
število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na
katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
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Prijava kršitev na področju delovnega časa in drugih kršitev delovnopravne
zakonodaje
Delavec lahko kršitve na področju delovnega časa in druge delovnopravne kršitve prijavi Inšpektoratu Republike
Slovenije za delo.
Prijavo je mogoče dati:
pisno po navadni ali po elektronski pošti: gp.irsd(at)gov.si ali
ustno osebno v času uradnih ur na pristojno območno enoto Inšpektorata RS za delo; pristojna je območna
enota Inšpektorata RS za delo glede na sedež delodajalca.
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Pravniki podjetja Data imajo bogate izkušnje pri pripravi kadrovskih evidenc in pravilnikov – zaupajte jim, da
bodo to področje v skladu z zakonom uredili tudi za vaše podjetje. Pokličite jih na telefon 01 6001 528 ali jim pišite
na data@data.si.
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