Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 2. 7. 2020
Število objav: 27
Internet: 22
Tisk: 5
Spremljane teme:
Inženirska ...: 4
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 9
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 3
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 20
Inženirski dan: 0

Slovenija:
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Zaporedna št.
2

Povzetek

Internet
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Internet
Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

V Avstriji za skrajšan delovni čas doslej tri milijarde evrov

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo v svetu; 1. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...beleži okoli 23.400 prošenj za podaljšanje sheme. "Vidimo, da predvsem velika podjetja ne podaljšujejo skrajšanega
dela za vse sodelavce," je dejala. V gradbeništvu je sicer trenutno v Avstriji na skrajšanem delovniku še okoli 44.000
delavcev, v trgovini se je številka zmanjšala s 300.000 na okoli 120.000 in v proizvodnji...

Naslov

Na kratko iz gospodarstva (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 1. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...upravljanje terjatev bank je za štiri dni, do 10. julija, podaljšala rok za oddajo zavezujočih ponudb za odkup terjatev
do družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve CPK iz Kopra. Izolski Dinit Card Services,
procesor kartičnih shem Diners Club International in Discover, je pridobil še certifikat...

Naslov

Na kratko iz gospodarstva

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 1. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...upravljanje terjatev bank je za štiri dni, do 10. julija, podaljšala rok za oddajo zavezujočih ponudb za odkup terjatev
do družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve CPK iz Kopra. Izolski Dinit Card Services,
procesor kartičnih shem Diners Club International in Discover, je pridobil še certifikat...

Naslov

DS za ustavno presojo zakona o gradbeništvu

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Državni zbor; 1. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...izrečenega inšpekcijskega ukrepa. Odstranitev objekta se lahko začne na podlagi prijave začetka gradnje. Gradbeni
zakon se sicer uporablja od 1. junija 2018, ko sta se začela uporabljati tudi zakon o urejanju prostora ter zakon o
arhitekturni in inženirski dejavnosti. Omenjeni zakoni naj bi, kot so ob pripravi zakonov poudarili na ministrstvu za
okolje in prostor,...

Naslov

DS za ustavno presojo zakona o gradbeništvu

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...18:1001.07.2020 DS za ustavno presojo zakona o gradbeništvu Državni svet je danes sprejel zahtevo za začetek
postopka za oceno ustavnosti določila gradbenega zakona, ki govori o gradnji brez gradbenega dovoljenja. DS bo
predlagal prednostno obravnavo zadeve, do odločitve...
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Naslov

Primorci, ki tudi v krizi povečujejo prodajo in na novo zaposlujejo

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 7. 2020

Avtor

Mateja Bertoncelj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...nameravajo svoj kolektiv razširiti s 30 novimi sodelavci. Nekaj so jih že na novo zaposlili, nekaj jih še iščejo. »Imamo
novo šefinjo trženja, pa dva nova inženirja, dva nova komercialista na Madžarskem, direktorja odvisne družbe v BIH,
nekaj ljudi smo že zaposlili tudi v proizvodnji. Nekaj kadrov pa še iščemo. Veseli...

Naslov

Zasavski ETI v prvem polletju še z rastjo prihodkov, a pričakujejo ohlajanje

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 1. 7. 2020

Avtor

Mateja Bertoncelj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...tako stikalo, pri tem pa ima naše stikalo prav vse funkcijske rešitve kot konkurenčno. Cena je nižja zaradi inovativnih
konstrukcijskih rešitev Etijevih inženirjev in zaradi nižjih stroškov proizvodnje,« je pojasnil sogovornik. Možno je, da bo
manjši del zaposlenih od septembra na čakanju V ETI doslej državnih ukrepov...

Naslov

(TOP 101) Do konca leta upad zaposlovanja, a veliki dobro pripravljeni na drugi val

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 2. 7. 2020

Avtor

Lana Dakić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...na prosta delovna mesta ne prijavljajo zaradi delovnih pogojev. To opažajo predvsem v gostinstvu, IKT-panogi in
trgovini, medtem ko kadra ni predvsem v gradbeništvu in logistiki. Delodajalci sicer večinoma ocenjujejo, da v prihodnje
ne bodo imeli težav z iskanjem novih sodelavcev: med vsemi delodajalci je takih 71,8...

Naslov

Raziskovalke in inženirke stopajo iz sence

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Naslovna stran; 2. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Stran: 1

Površina: 12 cm2

...Raziskovalke in inženirke stopajo iz sence Ženske vloge v znanosti in prispevka h ključnim odkritjem v družbi se
premalo zavedamo....

Naslov

Uradniki končno pod eno streho

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 2. 7. 2020

Avtor

M. P. U.

Teme

Gradbeni zakon , Gradbena parcela , Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 197 cm2

Uradniki končno pod eno streho UE Ljubljana Za Bežigradom združili pet izpostav upravne enote Ljubljana - Po skoraj
treh letih od sklenitve pogodbe o prenosu stavbe na Linhartovi 13 iz občinske v državno last je 123 državnih uradnikov
iz petih izpostav upravne enote (UE) Ljubljana (Šiška,
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Naslov

Preverite, kako so poslovala pomurska podjetja v lanskem letu

Medij

Sobotainfo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 7. 2020

Avtor

Rok Šavel

Teme

Gradbeništvo, graditev

...bile izplačane povprečne bruto plače v višini 1.532 evrov (v republiki 1.714 evrov). V regiji izplačane plače presegajo
slovensko povprečje le v panogi gradbeništvo za 139 evrov. V Pomurju je v letu 2019 poleg gospodarskih družb in
samostojnih podjetnikov poslovalo še 30 zadrug s 110 zaposlenimi, ki so poslovno leto...

Naslov

Ne želim biti rušitelj spomenikov!

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Borze&denar; 2. 7. 2020

Avtor

P. S.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 10

Površina: 46 cm2

PEČEČNIK PONUJA PLEČNIKA DRŽAVI Ne želim biti rušitelj spomenikov! »Prišle so bol] pritožbe zaradi
nasprotovanja konceptu. Vsa glavna mnenja smo v integralnem postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja že
dobili, saj smo že prej popravili vse tehnične stvari, ki so motile pritožnike. Smo najbližje

Naslov

Preverite, kako je v lanskem letu poslovalo pomursko gospodarstvo

Medij

Pomurec.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...primerjavi z letom 2018 zmanjšal za 11 odstotkov. Najboljše so poslovale družbe s področja predelovalne dejavnosti.
Sledijo pa jim družbe s področja trgovine, gradbeništva in kmetijstva. Neuspešno pa je poslovno leto zaključilo 489
družb, ki so izkazale čisto izgubo v višini 10.991 tisoč evrov. Ta se je v primerjavi z letom...

Naslov

Verjetno najbolj 'dolgočasna' v tem mandatu

Medij

Celjan, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 7. 2020

Avtor

Uroš Urlep

Teme

Gradbena parcela

Stran: 7

Površina: 293 cm2

...vsi so, po pričakovanjih, poslovali uspešno. Za Hoferjem je predvidena večstanovanjska gradnja. Foto Uroš Urlep
nezazidanega stavbnega zemljišča, dveh gradbenih parcel A v Medlogu, kjer je predvidena I gradnja štirih
večstanovanjskih I stavb. Prodaja se bo vršila kot javno zbiranje ponudb, f k izhodiščna cena obeh je...

Naslov

Podnebno ogledalo: Slovenija bo dosegla letošnje cilje za področju emisij neETS

Medij

Trajnostnaenergija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...področju stavb pa so se v letih 2017 in 2018 znatno zmanjšale za 9,9 odstotka oz. 10 odstotkov v primerjavi z letom
prej. Emisije TGP v industriji in gradbeništvu so se v obdobju 2005 2018 znatno zmanjšale, in sicer za 22,5 %, »vendar
pa se v zadnjih petih letih povečujejo in se vse bolj oddaljujejo od zastavljenega...
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Naslov

DS za ustavno presojo zakona o gradbeništvu

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 1. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...Državni svet je danes sprejel zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti določila gradbenega zakona, ki
govori o gradnji brez gradbenega dovoljenja. DS bo predlagal prednostno obravnavo zadeve, do odločitve pa tudi
začasno zadržanje izvrševanja... ...

Naslov

Na prvi poletni seji državni svetniki podprli vrsto zanimivih pobud

Medij

Drzavnisvet.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 1. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...se reševalo zgolj tisto, kar z OPN ni možno opredeliti. Zahtevali oceno ustavnosti gradbenega zakona V nadaljevanju
seje so državni svetniki sprejeli tudi zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena
Gradbenega zakona, zahtevo za začasno zadržanje izvrševanje omenjenega odstavka člena zakona in njegovo...

Naslov

Na prvi poletni seji državni svetniki podprli vrsto zanimivih pobud Na prvi poletni seji državni
svetniki podprli vrsto zanimivih pobud

Medij

Beta.publishwall.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 1. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...ter Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport sta podali pobudo, da Ministrstvo za okolje in prostor v okviru
načrtovane spremembe prostorske in gradbene zakonodaje sistemsko uredi vprašanje klasifikacije delovnih prostorov
za umetniško ustvarjanje (npr. umetniški oz. bivalni atelje, delavnica, laboratorij, studio)...

Naslov

DS za ustavno presojo zakona o gradbeništvu

Medij

Preberi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...Državni svet je danes sprejel zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti določila gradbenega zakona, ki
govori o gradnji brez gradbenega dovoljenja. DS bo predlagal prednostno obravnavo zadeve, do odločitve pa tudi
začasno zadržanje izvrševanja......

Naslov

Helske - Možnost sodelovanja pri razvoju prihodnosti

Medij

Vzajemci.com, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 1. 7. 2020

Avtor

Myhajlo Todurov

Teme

Gradbeništvo, graditev

...vsekakor priporočamo, da si ogledate na uradnem spletnem mestu. Nedvomno pa velja izpostaviti dva nova
produkta. Aerogel premaz je dokaj nova rešitev v gradbeništvu. Aerogel je bil prvotno razvit za izolacijo vesoljskih
oblačil in kot medij za shrambo plina in velja za najlažji kadarkoli umetno ustvarjen material....
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Naslov

Na sporedu 14. redna seja ajdovskega Občinskega sveta

Medij

Lokalne-ajdovscina.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela , Gradbeništvo, graditev

...namerava območje opremiti z gospodarsko javno infrastrukturo. Spremembe in dopolnitve Sklepa so potrebne zaradi
razširitve območja urejanja, zgostitve gradbenih parcel ter zaradi dopustnih odstopanj pri gradnji gospodarske javne
infrastrukture in stanovanjskih objektov. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji...

Naslov

Ponosni na visoko dodano vrednost

Medij

IRT 3000, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 7. 2020

Avtor

Miran Varga

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Stran: 56

Površina: 822 cm2

...Podjetje RLS je leta 1989 ustanovil Janez Novak, ki sta ga že od nekdaj gnala inovativnost in vizija, da lahko
inženirstvo prispeva k dobrobiti ožjega in širšega družbenega okolja. Kratica RLS pomeni »rotary and linear motion
sensors« (dajalniki pomika in zasuka) in dajalniki...

Naslov

Žalna seja v spomin na župana Občine Starše Bojana Kirbiša

Medij

Prlekija-on.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...bil župan Občine Starše od leta 2010, žal je tretji mandat predčasno zaključil. Preden je vstopil v politiko je svojo
poklicno pot, kot gradbeni inženir posvetil gradbeništvu, najprej pri SCT d.d., kasneje pa v gradbenem podjetu
CESTOGRADNJE d.o.o., ki ga je ustanovil s prijateljem. Že kot mlad fant je spadal med aktivnejše,...

Naslov

DS za ustavno presojo zakona o gradbeništvu

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...izrečenega inšpekcijskega ukrepa. Odstranitev objekta se lahko začne na podlagi prijave začetka gradnje. Gradbeni
zakon se sicer uporablja od 1. junija 2018, ko sta se začela uporabljati tudi zakon o urejanju prostora ter zakon o
arhitekturni in inženirski dejavnosti. Omenjeni zakoni naj bi, kot so ob pripravi zakonov poudarili na ministrstvu za
okolje in prostor,...

Naslov

Na kratko iz gospodarstva

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...upravljanje terjatev bank je za štiri dni, do 10. julija, podaljšala rok za oddajo zavezujočih ponudb za odkup terjatev
do družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve CPK iz Kopra. Izolski Dinit Card Services,
procesor kartičnih shem Diners Club International in Discover, je pridobil še certifikat...
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Naslov

31. redna seja Državnega sveta RS

Medij

Ds-rs.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...bi se reševalo zgolj tisto, kar z OPN ni možno opredeliti. Zahtevali oceno ustavnosti gradbenega zakona V
nadaljevanju seje so državni svetniki sprejeli tudi zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka
5. člena Gradbenega zakona, zahtevo za začasno zadržanje izvrševanje omenjenega odstavka člena zakona in
njegovo...

Naslov

Ob polletju kar 18 novih članov

Medij

Ooz-logatec.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...servis, remont in projektiranje dvigal d.o.o. Logatec LMM PROFESIONAL proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
ŽERJAL, prevozništvo in gradbeništvo, d.o.o. OKK, obdelava kovin, d.o.o. GRADBENIŠTVO DRS, nizke gradnje in
splošna gradbena dela d.o.o. Gostilna Matej Rupnik s.p....

7

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

01.07.2020
Wednesday,
Sreda,
14:05 14:05

Kazalo

https://www.sta.si/2781503/v-avstriji-za-skrajsan-...

1/1

V Avstriji za skrajšan delovni čas doslej tri
milijarde evrov
Avstrijski zavod za zaposlovanje (AMS) je v okviru sheme skrajšanega delovnega časa, ki je pomoč podjetjem v luči
epidemije covida-19, doslej okoli 100.000 podjetjem izplačal tri milijarde evrov. Vlada trenutno računa, da bo za skrajšan
delovni čas letos morala nameniti šest milijard evrov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.
Trenutno je skrajšan delovni čas v Avstriji mogoče uveljavljati še za nekaj več kot 752.000 zaposlenih, potem ko je bila
konec maja številka še pri 1,35 milijona. Po navedbah ministrice za delo Christine Aschbacher trenutno država beleži
okoli 23.400 prošenj za podaljšanje sheme. "Vidimo, da predvsem velika podjetja ne podaljšujejo skrajšanega dela za
vse sodelavce," je dejala.
V gradbeništvu je sicer trenutno v Avstriji na skrajšanem delovniku še okoli 44.000 delavcev, v trgovini se je številka
zmanjšala s 300.000 na okoli 120.000 in v proizvodnji blaga za okoli 100.000 na 260.000.
Avstrijska vlada je za shemo skrajšanega delovnega časa rezervirala 12 milijard evrov, sedaj pa ocenjujejo, da bo
verjetno potrebnih le okoli šest milijard. Aschbacherjeva je danes potrdila, da so podjetja uspela delati več, kot so
pričakovala ob vstopu v shemo, kar je "dobro in prav".

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

Avstrijski model dela za skrajšan delovni čas ob epidemiji pokriva izpad delovnih ur v obsegu od 10 do 90 odstotkov
določenega običajnega dela. Podjetja lahko podporo pridobijo za največ tri mesece, ukrep pa še enkrat podaljšajo za
prav toliko časa.
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https://www.sta.si/2781653/na-kratko-iz-gospodarst...

1/1

Na kratko iz gospodarstva (dopolnjeno)
STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.
NLB je prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočila, da je s ciljem optimizacije kapitala na konsolidirani osnovi z
Mednarodno agencijo za zavarovanje investicij (Miga) iz skupine Svetovne banke) sklenila pogodbe o varovanju pred
tveganjem razlastitve obveznih rezerv, ki jih imajo članice skupine NLB pri svojih lokalnih centralnih bankah. Pogodbe so
bile podpisane 30. junija za vsako posamezno bančno članico skupine, medtem ko bo varovanje začelo veljati 31. julija.
Posledično se bo po navedbah banke obseg tvegane aktive NLB na konsolidirani ravni z 31. julijem zmanjšal za 303,1
milijona evrov.
Družba za upravljanje terjatev bank kot edina lastnica se je na torkovi skupščini delničarjev Mariborske livarne Maribor
seznanila s poslovanjem v letu 2019, v katerem je družba ob 41 milijonih evrov prihodkov od prodaje več kot prepolovila
izgubo v primerjavi z letom prej, ta pa je dosegla nekaj več kot 600.000 evrov. Podelili so razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za lani ter za čas epidemije covida-19 od letošnjega marca do konca maja začasno znižali prejemke
nadzornikom, je razvidno iz današnje objave zapisnika skupščine, objavljenega na spletnih straneh Ajpesa.
Uprava družbe Javna razsvetljava iz Ljubljane je preklicala skupščino družbe, predvideno za 7. julija. Ostaja pa v veljavi
sklic skupščine, na kateri naj bi 21. julija med drugim odločali o dokapitalizaciji, imenovali pa tudi posebnega revizorja, ki
bo preveril posamezne posle Javne razsvetljave z družbama Frozaria s Cipra ter Lighting razsvetljava iz Ljubljane, je
razvidno iz današnje objave na Ajpesu.

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

Družba za upravljanje terjatev bank je za štiri dni, do 10. julija, podaljšala rok za oddajo zavezujočih ponudb za odkup
terjatev do družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve CPK iz Kopra.
Izolski Dinit Card Services, procesor kartičnih shem Diners Club International in Discover, je pridobil še certifikat za
procesiranje kartične sheme Mastercard. Podjetju to odpira nove poslovne priložnosti na področju sodelovanja z
različnimi finančnimi institucijami v regiji, so zapisali v sporočilu za javnost. "Pridobitev certifikata za procesiranje kartične
sheme Mastercard so po eni strani narekovale potrebe trga, po drugi strani pa gre za naš naravni razvoj v procesu širitve
portfelja storitev na področju procesiranja plačil," je pojasnil izvršni direktor Dinit Card Services Primož Patru.
Mariborsko komunalno podjetje Nigrad je za 3. avgust sklicalo skupščino, na kateri se bodo delničarji seznanili s
poslovanjem v lanskem letu ter odločali o predlogu, da bilančni dobiček za leto 2019 v višini 388.243 evrov ostane
nerazporejen. Na dnevnem redu je tudi določitev prejemkov članov nadzornega sveta, je razvidno iz današnje objave
sklica skupščine na Ajpesu.
Turizem Ljubljana je zaradi vladnega odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja več kot 50 ljudi v
Sloveniji odpovedal promocijska nastopa na Štajerskem in v Pomurju, ki so jih napovedali za ta četrtek oz. petek. O novih
datumih bodo obvestili, ko bo situacija primerna za izvedbo prireditve, so navedli. Turizem Ljubljana naj bi na dogodkih
predstavil večdnevne pakete, ki so jih pripravili za dopustovanje v prestolnici in so primerni za družine, ljubitelje kulture,
športa in kulinarike.
Delničarji družbe Kolpa iz Metlike so se na današnji skupščini seznanili z lanskim poslovanjem ter sklenili, da 7,8 milijona
evrov bilančnega dobička za leto 2019 ostane nerazporejenega. Zaradi poteka mandata dvema članoma nadzornega
sveta z 18. julijem so za nova nadzornika izvolili Mirjano Kulovec in Jožeta Kastelica, je razvidno iz objave zapisnika
skupščine na Ajpesu.
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Na kratko iz gospodarstva
STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.
Družba za upravljanje terjatev bank kot edina lastnica se je na torkovi skupščini delničarjev Mariborske livarne Maribor
seznanila s poslovanjem v letu 2019, v katerem je družba ob 41 milijonih evrov prihodkov od prodaje več kot prepolovila
izgubo v primerjavi z letom prej, ta pa je dosegla nekaj več kot 600.000 evrov. Podelili so razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za lani ter za čas epidemije covida-19 od letošnjega marca do konca maja začasno znižali prejemke
nadzornikom, je razvidno iz današnje objave zapisnika skupščine, objavljenega na spletnih straneh Ajpesa.
Uprava družbe Javna razsvetljava iz Ljubljane je preklicala skupščino družbe, predvideno za 7. julija. Ostaja pa v veljavi
sklic skupščine, na kateri naj bi 21. julija med drugim odločali o dokapitalizaciji, imenovali pa tudi posebnega revizorja, ki
bo preveril posamezne posle Javne razsvetljave z družbama Frozaria s Cipra ter Lighting razsvetljava iz Ljubljane, je
razvidno iz današnje objave na Ajpesu.
Družba za upravljanje terjatev bank je za štiri dni, do 10. julija, podaljšala rok za oddajo zavezujočih ponudb za odkup
terjatev do družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve CPK iz Kopra.
Izolski Dinit Card Services, procesor kartičnih shem Diners Club International in Discover, je pridobil še certifikat za
procesiranje kartične sheme Mastercard. Podjetju to odpira nove poslovne priložnosti na področju sodelovanja z
različnimi finančnimi institucijami v regiji, so zapisali v sporočilu za javnost. "Pridobitev certifikata za procesiranje kartične
sheme Mastercard so po eni strani narekovale potrebe trga, po drugi strani pa gre za naš naravni razvoj v procesu širitve
portfelja storitev na področju procesiranja plačil," je pojasnil izvršni direktor Dinit Card Services Primož Patru.

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

Mariborsko komunalno podjetje Nigrad je za 3. avgust sklicalo skupščino, na kateri se bodo delničarji seznanili s
poslovanjem v lanskem letu ter odločali o predlogu, da bilančni dobiček za leto 2019 v višini 388.243 evrov ostane
nerazporejen. Na dnevnem redu je tudi določitev prejemkov članov nadzornega sveta, je razvidno iz današnje objave
sklica skupščine na Ajpesu.
Turizem Ljubljana je zaradi vladnega odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja več kot 50 ljudi v
Sloveniji odpovedal promocijska nastopa na Štajerskem in v Pomurju, ki so jih napovedali za ta četrtek oz. petek. O novih
datumih bodo obvestili, ko bo situacija primerna za izvedbo prireditve, so navedli. Turizem Ljubljana naj bi na dogodkih
predstavil večdnevne pakete, ki so jih pripravili za dopustovanje v prestolnici in so primerni za družine, ljubitelje kulture,
športa in kulinarike.
Delničarji družbe Kolpa iz Metlike so se na današnji skupščini seznanili z lanskim poslovanjem ter sklenili, da 7,8 milijona
evrov bilančnega dobička za leto 2019 ostane nerazporejenega. Zaradi poteka mandata dvema članoma nadzornega
sveta z 18. julijem so za nova nadzornika izvolili Mirjano Kulovec in Jožeta Kastelica, je razvidno iz objave zapisnika
skupščine na Ajpesu.
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DS za ustavno presojo zakona o gradbeništvu
Državni svet je danes sprejel zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti določila gradbenega zakona, ki govori o
gradnji brez gradbenega dovoljenja. DS bo predlagal prednostno obravnavo zadeve, do odločitve pa tudi začasno
zadržanje izvrševanja omenjenega določila zakona.
"Čim hitrejša odločitev o tem problemu bo po mnenju DS bistveno pripomogla k vzpostavitvi učinkovitega varstva na
osnovi spoštovanja načela enakega varstva pravic, pravice do sodnega varstva in pravnega sredstva za vse
posameznike, ki lahko utrpijo škodo na podlagi odstranitve objektov," so v sporočilu za javnost po današnji seji navedli v
DS.
Državni svetniki ustavno izpodbijajo 5. člen gradbenega zakona, ki določa pogoje za gradnjo brez gradbenega
dovoljenja. Skladno z zakonskim določilom gradbeno dovoljenje za gradnjo in prijava začetka gradnje nista pogoj za
enostaven objekt, vzdrževanje objektov in vzdrževalna dela v javno korist, začasen objekt in izvrševanje izrečenega
inšpekcijskega ukrepa. Odstranitev objekta se lahko začne na podlagi prijave začetka gradnje.
Gradbeni zakon se sicer uporablja od 1. junija 2018, ko sta se začela uporabljati tudi zakon o urejanju prostora ter zakon
o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Omenjeni zakoni naj bi, kot so ob pripravi zakonov poudarili na ministrstvu za okolje
in prostor, med drugim prinesli racionalnejše in krajše postopke, lažje usklajevanje različnih interesov, večjo pravno
varnost vlagateljev in bolj učinkovit nadzor.

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

Državni svet je že v letu 2018 pripravil novelo gradbenega zakona, s katero je želel spremeniti določila glede obveznosti
preverjanja, ali je za objekt izdano gradbeno dovoljenje, a DZ takrat njegovega predloga ni podprl. Maja lani je ministrstvo
v javno obravnavo dalo osnutka predlogov novel gradbenega zakona in zakona o urejanju prostora, s katerima je želelo
odpraviti pomanjkljivosti, ki so se pokazale po celoviti zakonodajni prenovi področja v letu 2018. Prispele so številne
pripombe, vladna obravnava pa je bila predvidena za lansko jesen, a do nje (še) ni prišlo.
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DS za ustavno presojo zakona o gradbeništvu
Državni svet je danes sprejel zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti določila
gradbenega zakona, ki govori o gradnji brez gradbenega dovoljenja. DS bo predlagal prednostno
obravnavo zadeve, do odločitve pa tudi začasno zadržanje izvrševanja omenjenega določila

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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Primorci, ki tudi v krizi povečujejo prodajo in na novo
zaposlujejo
Čas branja: 4 min
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Posoški TKK na novo zaposluje, v nove zmogljivosti vlaga tri milijone
evrov in na trg daje več novih izdelkov

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

MATEJA BERTONCELJ

»Ocenjujemo, da bo letos prodaja v primerjavi z lani večja za osem do deset odstotkov.
Zadovoljni smo tudi z EBIT maržo, ki je več kot 12-odstotna,« pove Uroš Lozar, direktor TKK.
Foto: Aleš Beno
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poslovanje podjetij >
Color >

TKK, ki deluje na področju gradbene kemije in kjer tudi v času najhujše karantene
strojev niso ustavili niti za en dan, bo junija prodajo v primerjavi z lanskim junijem že
povečal za 15 odstotkov. »Ocenjujemo, da bo letos prodaja v primerjavi z lani večja za
osem do deset odstotkov. Zadovoljni smo tudi z EBIT maržo, ki je več kot 12odstotna,« pove Uroš Lozar, direktor TKK.
Marca, aprila in maja pa so se tudi sami spopadali z upadom. Marca so imeli prodajo
manjšo za tri odstotke, aprila, ko je bilo najhuje, za četrtino, maja za 13 odstotkov.
Najbolj jim je upadla na njihovem največjem trgu v Italiji, ko je v marcu, aprilu in
maju strmoglavila za polovico, v Španiji so imeli 28-odstotni upad, v Braziliji pa kar
70-odstotnega.

Med karanteno osvojili 13 novih kupcev
»Če gledamo celotno prvo polletje, bo letos prodaja za štiri odstotke slabša od lanske.
A s tem rezultatom smo zadovoljni, še zlasti, ker smo osvojili 13 novih kupcev v času,

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

ko so bili trgi v upadu zaradi omejitev gibanja ljudi ter zaprtih tovarn in trgovin. Pa
tudi kupcev nismo osvojili zaradi nizkih cen. Maržo smo ohranili oziroma jo celo
povečali, ker smo, denimo, v Italiji prodajali dražje izdelke in manj delali za znamke
podjetij. Na nekaterih trgih smo poslovali celo precej bolje kot prej. Tako je bilo v
Srbiji, na Madžarskem, v Romuniji in na Slovaškem. Celo v Nemčiji smo prodajo
povečali za dva odstotka, no, če ne bi bilo novega koronavirusa, bi jo gotovo še bolj,«
pove Lozar.

Izvažajo po vsem svetu
TKK iz Srpenice, ki leži na poti med Kobaridom in Bovcem, je podjetje z dolgo
tradicijo. Na tujih trgih ustvari 90 odstotkov prihodkov, izvaža pa na 68 trgov. Največ,
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več kot 60 odstotkov prodaje, ustvari v EU, v preostali Evropi skoraj četrtino, izvaža
pa tudi v Južno Ameriko, na Srednji vzhod in v Avstralijo.
Velik zagon mu je dala belgijska multinacionalka v družinski lasti, skupina Soudal, ki
ga je kupila leta 2013. Od takrat podjetje veliko vlaga v širitev in posodobitev
zmogljivosti ter povečuje število zaposlenih in prodajo. Soudal je največji proizvajalec
poliuretanske pene na svetu v gradbeni kemiji, TKK pa glavni igralec v panogi na
območju jugovzhodne Evrope. Drug pomemben program TKK so tesnilne mase in
tega zdaj najbolj širijo. A preden opišemo naložbe in nove zaposlitve, še pojasnimo,
zakaj so tako uspešni pri prodaji.

Recept za uspeh: iskrenost, ki v prodajo prinese samozavest
Podjetje deluje v zreli panogi z veliko blagovnimi znamkami. Skupaj imajo v ponudbi
več kot 500 izdelkov, ki jih najdete na trgovskih policah. Z njimi so lani ustvarili 70
milijonov evrov konsolidiranih prihodkov in 6,7 milijona evrov čistega dobička. TKK
izdelke trži pod svojimi znamkami, 45 odstotkov prihodkov pa ustvari z izdelki, ki jih
proizvede za znamke drugih podjetij, med njimi so tudi multinacionalke z
večmilijardnimi prihodki. Imajo več kot tisoč kupcev, prodaja največjemu je manjša
od šestih odstotkov vse prodaje.

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

»Prvi pogoj za uspešno prodajo je, da imamo kakovostne izdelke za pravo ceno.
Prodajamo pa ne samo izdelke, ampak zgodbo. Pri tem smo zelo iskreni, kupcem
povemo, kje smo dobri in kje so težave, oziroma če nastanejo težave, jih hitro
odpravimo. In to dela čudeže. Pri kupcih vzpostavimo zaupanje. Naj pojasnim na
primeru. S kupcem v Iraku smo podpisali letno pogodbo v vrednosti 1,5 milijona
evrov. Pri prvih treh zabojnikih, ki smo mu jih poslali z ladjo, ni bilo nobenih težav.
Pri naslednjih treh pa je imel težave naš dobavitelj kartuš in kupec jih je zavrnil. Mi
nismo tiščali glave v pesek. Takoj smo ga poklicali in ponudili, da mu za naše stroške z
letalom pošljemo 15 palet izdelkov, da bi z njimi nadomestili naše problematične
izdelke in si tako pri kupcih ohranili ime. To vse smo storili, še preden smo se začeli
pogovarjati z našim dobaviteljem kartuš in zavarovalnico. In ker tako ravnamo, imajo
naši prodajalci čisto drugačno energijo oziroma samozavest, ko se pridejo pogovarjat
za posel. Res pa je tudi, da si tako gradiš ceno,« pove Lozar.
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Nove zaposlitve
TKK ima 250 zaposlenih. Letos nameravajo svoj kolektiv razširiti s 30 novimi
sodelavci. Nekaj so jih že na novo zaposlili, nekaj jih še iščejo. »Imamo novo šefinjo
trženja, pa dva nova inženirja, dva nova komercialista na Madžarskem, direktorja
odvisne družbe v BIH, nekaj ljudi smo že zaposlili tudi v proizvodnji. Nekaj kadrov pa
še iščemo. Veseli smo, da smo ključne kadre pridobili tudi zunaj doline in da smo jih
znali prepričati, da bodo imeli pri nas možnost uresničiti svoje poslovne ambicije,«
pove sogovornik.

Novi izdelki
TKK ima v Srpenici tudi močan razvojni oddelek s 25 sodelavci, sodelujejo pa tudi s
Kemijskim inštitutom. Lani novembra so premierno v Sloveniji predstavili
Tekasil Color – novo linijo silikonov v desetih barvah, ki je namenjena tako
profesionalni uporabi kot domačim mojstrom. »Prodajo smo začeli novembra in
doslej z njo presegli pričakovanja, saj smo ustvarili že več kot 150.000 evrov
prihodkov,« pove Lozar.
Drugi njihov nov izdelek je linija osmih različnih izdelkov TKK Garden za urejanje
vrtov in igrišč.

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

Nove mešalne in pakirne linije
Za naložbe letos namenjajo tri milijone evrov. Imeli bodo tri nove mešalne in tri nove
pakirne linije za proizvodnjo tesnilnih mas. Dve novi mešalni liniji poskusno
obratujeta, v četrtem četrtletju bo stekla tudi poskusna proizvodnja na tretji. Prav
tako delujeta že dve novi pakirni liniji, do konca tretjega četrtletja bo še tretja. Tu jim
je virus malo prekrižal načrte in izpeljavo zadnjega dela naložb zamaknil za tri
mesece.

Okoljske naložbe: v dveh letih ničelni izpust tehnoloških vod
V TKK ne vlagajo samo v širitev zmogljivosti, ampak tudi v zmanjšanje okoljskega
odtisa.
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»Tehnološke vode čistimo v skladu z zakonodajo, a naš okoljski odtis želimo še
izboljšati, tako da bomo v dveh letih brez izpusta tehnoloških voda. Po končnih
naložbah v nove tehnologije bo ostanek tehnoloških vod odpeljan v podjetje, ki
predeluje odplake. Velik korak k temu cilju bomo naredili že julija, ko bo začel naš
novi pomočnik robot čistiti mešalne posode. S tem bomo že imeli zaprt sistem za 80
odstotkov tehnoloških vod namenjenih pranju posod. Prvi korak k ničelnemu izpustu
smo sicer naredili lani, ko smo vložili 50 tisoč evrov v zaprt sistem hlajenja plinskih

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

cistern,« še pove Uroš Lozar.
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Zasavski ETI v prvem polletju še z rastjo prihodkov, a
pričakujejo ohlajanje
Čas branja: 1 min
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MATEJA BERTONCELJ

Prihodke so v prvem polletju povečali, ker so v nasprotju s konkurenco ves čas delali in tako
pridobili nekaj dodatnih poslov, pojasni Tomaž Berginc, generalni direktor družbe ETI.
Foto: Aleš Beno
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V skupini ETI Elektroelement iz Izlak so v prvem polletju prihodke povečali za štiri
odstotke. A v nadaljevanju leta na trgu pričakujejo ohlajanje. V ETI, ki ima v Sloveniji
1.250 zaposlenih, bodo v juniju in juliju število agencijskih delavcev zmanjšali za 53, je
povedal generalni direktor Tomaž Berginc.
ETI V prvem letošnjem polletju so ustvarili 69,2 milijona evrov konsolidiranih
prihodkov, kar je štiri odstotke več kot lani v tem obdobju. Vpliv koronavirusa so na trgu
zaznavali od aprila.
»Prihodke nam je kljub krizi uspelo povečati, ker smo v nasprotju z nekaterimi tekmeci
ves čas, tudi v obdobju omejenega gibanja, ohranjali proizvodnjo na visoki ravni. Tako
smo imeli standardne izdelke na zalogi in smo jih kupcem lahko zagotavljali ter tako
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pridobili kar nekaj dodatnih poslov,« pojasni Tomaž Berginc.

Letos prihodki za pet odstotkov manjši od lanskih
Izkušnje kažejo, da v gradbeništvo in energetiko kriza prihaja z zamikom. Tako so v
prvem polletju končevali še pred korono načrtovane projekte. Zdaj pa v podjetju
pričakujejo, da bo drugo polletje za desetino slabše od prvega. Gledano celo leto bodo
letos konsolidirani prihodki za pet odstotkov manjši od lanskih.

Marca končali največjo naložbo v zgodovini podjetja
Marca so sicer začeli proizvodnjo na novi avtomatizirani liniji, kjer delajo popolnoma
prenovljeno FID-stikalo, ki je eden njihovih najpomembnejših izdelkov. S tem so končali
7,2 milijona evrov vredno naložbo, ki je njihova največja posamična investicija v 70-letni

19

Finance.si
Država: Slovenija

01.07.2020
Sreda, 14:30

Kazalo

https://izvozniki.finance.si/8963527/Zasavski-ETI-...

3/3

zgodovini podjetja. Zanjo so nadzidali obstoječo proizvodno dvorano in v novo dvorano
postavili 14 strojev, ki so povezani v celoto.
»Ta linija nam prinaša velike prihranke pri produktivnosti in deluje tako, kot smo
načrtovali. Na njej izdelujemo FID-stikalo, ki je najboljši izdelek na trgu. Naša
proizvodna cena je nižja, kot jo imajo konkurenti za tako stikalo, pri tem pa ima naše
stikalo prav vse funkcijske rešitve kot konkurenčno. Cena je nižja zaradi inovativnih
konstrukcijskih rešitev Etijevih inženirjev in zaradi nižjih stroškov proizvodnje,« je
pojasnil sogovornik.

Možno je, da bo manjši del zaposlenih od septembra na čakanju
V ETI doslej državnih ukrepov pomoči zaradi koronavirusa niso potrebovali.
Predvsem zaradi visokih vlaganj v avtomatizacijo in delno zaradi pričakovanih
skromnejših naročil bodo poleti število agencijskih delavcev zmanjšali za 53.
»V prihodnjih mesecih se bomo prilagajali tržnim razmeram. Možno je, da bomo od
septembra za manjši del zaposlenih uvedli ukrep skrajšanega delovnega časa,« pove
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Tomaž Berginc.
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KORONAVIRUS - UKREPI ZA PODJETJA

DELO NA KRATKO

TURIZEM

BORZE

(TOP 101) Do konca leta upad zaposlovanja, a veliki dobro
pripravljeni na drugi val 
Čas branja: 3 min
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V velikih podjetij se zaposlenost ob morebitni ponovitvi epidemije in z njo
povezanih ukrepov ne bi spremenila
LANA DAKIĆ
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Follow @lanadakic

684 followers

Med velikimi podjetji bodo v prihodnjih šestih mesecih najbolj iskani prodajalci, ki jih bodo
potrebovali nekaj več kot 500.
Foto: Shutterstock
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Zaradi epidemije koronavirusa in nastalih gospodarskih razmer je skoraj tretjina velikih
delodajalcev (29,9 odstotka) morala odpuščati zaposlene, kaže raziskava zavoda za
zaposlovanje Napovednik zaposlovanja. Veliki delodajalci, torej z več kot 250 zaposlenimi,
so črnogledi tudi za prihodnjih šest mesecev: v večini panog se napoveduje odpuščanje,
največja rast števila zaposlenih, pa še to zgolj enoodstotna, se obeta v trgovini.

1,2-odstotni
upad zaposlenosti za prihodnjega pol leta napovedujejo veliki delodajalci.
0,2-odstotni
upad zaposlenosti za prihodnjega pol leta napovedujejo vsa vprašana podjetja.

Za prihodnjega pol leta tako veliki delodajalci napovedujejo 1,2-odstotni upad zaposlenosti,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

kar je več kot na ravni države, kjer vsa vprašana podjetja (sodelovalo jih je 2.186)
napovedujejo 0,2-odstotni upad. Podjetja bodo do konca leta potrebovala okoli 22 tisoč
ljudi, vendar bo šlo večinoma za nadomeščanja, denimo upokojitev, porodniških in
bolniških odsotnosti in podobno.
Najbolj iskani bodo prodajalci
Med velikimi podjetji bodo v prihodnjih šestih mesecih najbolj iskani prodajalci, ki jih
bodo potrebovali nekaj več kot 500. Med petimi najbolj iskanimi poklici so še proizvodni
delavci, skladiščniki, nabavniki in prodajniki, kemiki ter pravniki. Prvi trije poklici se sicer
že dalj časa pojavljajo v skupini deficitarnih poklicev, pojasnjujejo na zavodu. So pa s
seznama najbolj iskanih poklicev zdrsnili kuharji (veliki delodajalci jih bodo potrebovali
zgolj 26, skupaj vsi delodajalci pa 222).
Večina ne pričakuje več težav s pridobivanjem kadra
Anketni podatki kažejo tudi na manjšanje strukturnih neskladij na trgu dela. Če se je na
ravni države v zadnjega pol leta s pomanjkanjem ustreznih kadrov srečala približno tretjina
delodajalcev (32,4 odstotka), je bil ta delež med velikimi podjetji 51,5-odstoten. Veliki
delodajalci so večinoma ocenili, da na trgu dela preprosto ni ustreznega kadra (70
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Delodajalci sicer večinoma ocenjujejo, da v prihodnje ne bodo imeli težav z iskanjem novih
sodelavcev: med vsemi delodajalci je takih 71,8 odstotka, med velikimi delodajalci pa 63,8
odstotka, še kaže raziskava zavoda. V povprečju težave pričakuje 26,2 odstotka vprašanih
delodajalcev v Sloveniji oziroma 31,6 odstotka velikih delodajalcev.
Velika podjetja najbolje pripravljena na drugi val
Zavod za zaposlovanje je tokrat spraševal tudi o napovedih ob morebitni ponovitvi izbruha
okužb s koronavirusom. Veliki delodajalci so ocenili, da so najbolje pripravljeni na
morebitno ponovitev epidemije in z njo povezanih ukrepov. Skoraj dve tretjini vprašanih
velikih podjetij je namreč ocenilo, da bi poslovanje potekalo v enakem obsegu oziroma bi
se v manjšem obsegu zmanjšalo. Dobra petina (22,9 odstotka) pa je ocenila, da bi se
poslovanje močno zmanjšalo.
Anketirani veliki delodajalci večinoma ocenjujejo, da bi zaposlenost ob morebitni ponovitvi
epidemije in z njo povezanih ukrepov ostala enaka (43,6 odstotka vprašanih), približno
tretjina pa ocenjuje, da bi morali odpustiti manjši del (do četrtine) zaposlenih. Da bi morali
odpustiti več kot četrtino zaposlenih ob morebitnem drugem valu, je ocenilo 4,7 odstotka
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vprašanih velikih podjetij.
Podaljševanje ukrepov upočasnjuje rast brezposelnosti
Vlada je sicer v predlogu sprememb tretjega protikoronskega svežnja napovedala
podaljšanje ukrepa čakanja na delo do konca julija, z možnostjo še dvakratnega
podaljšanja, skupaj torej do konca septembra. Prav tako naj bi po novem subvencionirali
stroške delodajalca v primeru, ko mora delavec v karanteno zaradi višje sile.
Junija je bilo sicer na začasnem čakanju na delo več kot 56 tisoč zaposlenih, skrajšani
delovni čas pa je koristilo več kot 3.600 podjetij za dobrih 21 tisoč zaposlenih. Na zavodu
za zaposlovanje je sicer okoli 90 tisoč brezposelnih. Največji skok je bil aprila, ko se je na
zavod na novo prijavilo več kot 14 tisoč ljudi, junija pa se je rast ustavila.
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1. Prodajalci: 518
2. Proizvodni delavci: 375
3. Skladiščniki, nabavniki, prodajniki: 200
4. Kemiki: 101
5. Pravniki: 99
6. Mesarji: 68
7. Ekonomisti: 63
8. Prodajalci hitre hrane (za strežnim pultom): 60
9. Strokovnjaki za računalniška omrežja: 59
10. Sprevodniki: 58
11. Posredovalci informacij v klicnih centrih: 54

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

Vir: ZRSZ

Več iz teme:
zaposlovanje >





trg dela >



Zavod Republike... >

ZMAR >



0

24

02.07.2020

Finance.si

Četrtek

Država: Slovenija

Kazalo

5/6

https://manager.finance.si/8963359/(TOP-101)-Do-ko...

odstotkov vprašanih). Približno petina pa jih je ocenila, da se kandidati na prosta delovna
mesta ne prijavljajo zaradi delovnih pogojev. To opažajo predvsem v gostinstvu, IKTpanogi in trgovini, medtem ko kadra ni predvsem v gradbeništvu in logistiki.

Kje bodo zaposlovali do konca leta 2020
(rast/upad števila zaposlenih v % v podjetjih z več kot 250 zaposlenimi)

-3,1

Predelovalne dejavnosti
Oskrba z el. energijo, plinom in
paro

0,8

Oskrba z vodo, ravnanje z
odpadki, saniranje okolja

0,1
-0,1

Gradbeništvo
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Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih vozil

1

Promet in skladiščenje

-1,6

Gostinstvo

-2,6

Informacijske in komunikacijske
dejavnosti

-2,5

Finančne in zavarovalniške
dejavnosti

-1,4

Strokovne, znanstvene, tehnične
dejavnosti

-0,4

Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti

-7,5

Javna uprava, obramba, dejavnosti
socialne varnosti

0,9

Izobraževanje

0,7

Zdravstvo in socialno varstvo

1,1
-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

Vir: ZRSZ ‒ napovednik zaposlovanja
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Splošno

Ključni razlogi za težave velikih podjetij pri
iskanju kadra
70,6
0%

8,1

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Predelovalne dejavnosti 38

70%

20,8

80%

30,3

90%

100%
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Gradbeništvo 87,2
Promet in skladiščenje 66,7

33,3

Gostinstvo 22,5

77,5

Informacijske in komunikacijske
20
dejavnosti

10

Finančne in zavarovalniške
33,3
dejavnosti
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0%
Ni kadra

70
66,7

10% 20%

30% 40%

50%

60% 70%

Kandidati nimajo ustreznih znanj, kompetenc

80% 90% 100%
Pogoji dela

Brez odgovora

Vir: ZRSZ ‒ napovednik zaposlovanja

Urad za makroekonomske analize in razvoj je v svoji najnovejši poletni napovedi
poslabšal napovedi in ocenil, da bo letos v povprečju na zavodu 94.600 ljudi, prihodnje
leto naj bi se število povečalo na povprečno 102.700 ljudi. Stopnja registrirane
brezposelnosti, ki je bila lani 7,7-odstotna, naj bi bila letos tako 9,8-odstotna, prihodnje
leto pa 10,5-odstotna.

Komu se ni treba bati za službo
(najbolj iskani poklici do konca leta v velikih podjetjih, v številu ljudi, ki jih bodo
potrebovali)
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Raziskovalke

in inženirke
stopajo iz sence
vloge v znanosti
prispevka h ključnim

Ženske
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Preverite, kako so poslovala pomurska
podjetja v lanskem letu
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Rok Šavel 1. Julij 2020 16:45 v Politika in gospodarstvo

Za pomurskih gospodarstvom je še eno uspešno leto, v katerem so podjetja in
podjetniki povečali tako obseg kot uspešnost poslovanja.
Na podlagi zbranih podatkov iz letnih poročil za poslovno leto 2019 je Ajpespripravil pregled poslovanja
gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v Pomurski regiji, ki ga nadgrajuje
komentar Pomurske gospodarske zbornice.
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V nadaljevanju povzemamo kazalnike poslovanja, ki so ga pripravili v izpostavi AJPES-a Murska Sobota.

Dobiček družb na ravni rekordnega 2018
V pomurski regiji je v letu 2019 poslovalo 1.849 gospodarskih družb, te so povečale obseg premoženja za 6
odstotkov in izkazale 99 milijonov evrovneto čistega dobička, ki je ostal na ravni iz rekordnega leta
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2018. Po ustvarjeni neto dodani vrednosti na zaposlenega (36.700 evrov) so pomurske družbe med
statističnimi regijami kljub dobri rasti na predzadnjem mestu, prav tako po bruto plači na
zaposlenega (1.532 evrov).
Neuspešno je poslovno leto zaključilo 489 družb, ki so izkazale čisto izgubo v višini 10.991 tisoč evrov in
se je v primerjavi z letom 2018 zmanjšala za kar polovico. Družbe z izgubo so zaposlovale le 1.134
delavcev, kar predstavlja 6,7 odstotkov vseh zaposlenih v pomurskih družbah.

Poslovni rezultat je še vedno odvisen od velikih družb, ki so ustvarile 37,9 odstotkov vseh čistih
prihodkov od prodaje, zaposlovale 21,8 odstotkov vseh zaposlenih v regiji ter ustvarile 1/3
celotnega neto čistega dobička. Največji delež zaposlenih (31 odstotka) pa so imele srednje velike
družbe, z največjim deležem sredstev (30,1 odstotka) pa so razpolagale velike družbe. Najvišji
neto čisti dobiček je bil dosežen v Mestni občini Murska Sobota v višini 28,5 milijona evrov.
Neto dodana vrednost na zaposlenega v pomurskem gospodarstvu je v letu 2019 znašala 36.700
evrov (republiško povprečje je 46.752 evrov). Delavcem v gospodarskih družbah so bile izplačane
povprečne bruto plače v višini 1.532 evrov (v republiki 1.714 evrov). V regiji izplačane plače
presegajo slovensko povprečje le v panogi gradbeništvo za 139 evrov. V Pomurju je v letu 2019
poleg gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov poslovalo še 30 zadrug s 110 zaposlenimi, ki
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so poslovno leto zaključile z neto čistim dobičkom v višini 240 tisoč evrov.
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Kaj pa samostojni podjetniki?
Kot kažejo podatki AJPES-a, so v Pomurju v letu 2019 pozitivno poslovali tudi samostojni podjetniki.
Ugotovili so neto podjetnikov dohodek v višini 18,8 milijona evrov. Največ neto podjetnikovega dohodka
in čistega prihodka so ugotovili podjetniki s področja gradbeništva, predelovalne dejavnosti in trgovine,
najvišji neto podjetnikov dohodek pa je bil dosežen v Mestni občini Murska Sobota, 4,5 milijona evrov.
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Število zaposlenih pri podjetnikih se je povečalo. V povprečju je delavec, zaposlen pri podjetnikih
v Pomurju, mesečno prejel 1.133 evrov bruto plače, kar je za 399 evrov manj od zaposlenega v
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pomurskih gospodarskih družbah.
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PEČEČNIK PONUJA PLEČNIKA DRŽAVI

Ne želim biti rušitelj
spomenikov!
»Prišle so bol] pritožbe zaradi nasprotovanja konceptu.

Vsa glavna mnenja smo v integralnem postopku
dobivanja gradbenega dovoljenja

že

dobili, saj

pri-

smo že

prej popravili vse tehnične stvari, ki so motile pritožnike. Smo najbližje

gradbenemu dovoljenju

doslej,« je

po

poteku roka za mnenja in pritožbe zoper postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja za prenovo starega
stadiona

za

Bežigradom

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

čečnik gradbeno

dejal lastnik Joe

Pečečnik.

Pe-

dovoljenje pričakuje septembra. Kot

je dejal lani, bi lahko stadion prenovil do leta 2023. »Nekatere konceptualno moti, da bomo območje prenovili. Ampak jaz sem že večkrat rekel tudi, dane želim biti
rušitelj spomenikov, ne želim biti podpisan pod to, če je
to volja stroke in ljudi. Če

zgolj

izvorni

bo tu komercialno
vi Pečečnik.

se država zaveže, da bo ostal

spomenik, torej stadion,

in nihče

drug ne

zidal, ji stadion prodam nazaj,« pra-

P. S.
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Preverite, kako je v lanskem letu poslovalo pomursko
gospodarstvo
01.07.2020 ob 6:00

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

AJPES in Pomurska gospodarska zbornica sta pripravila informacijo o
poslovanju pomurskega gospodarstva v letu 2019. V informaciji so
obravnavani rezultati poslovanja 1.849 družb, 2.540 podjetnikov in 30
zadrug.

V pomurski regiji je v letu 2019 poslovalo 1.849 gospodarskih družb, te so
povečale obseg premoženja za 6 odstotkov in izkazale 99 milijonov evrov
neto čistega dobička, ki je ostal na ravni iz rekordnega leta 2018.
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Čisti dobiček je v Pomurju leta 2019 izkazalo 1.287 družb. Znašal je 109.805
tisoč evrov je in se je v primerjavi z letom 2018 zmanjšal za 11 odstotkov.
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Najboljše so poslovale družbe s področja predelovalne dejavnosti. Sledijo pa
jim družbe s področja trgovine, gradbeništva in kmetijstva.
Neuspešno pa je poslovno leto zaključilo 489 družb, ki so izkazale čisto
izgubo v višini 10.991 tisoč evrov. Ta se je v primerjavi z letom 2018
zmanjšala za kar polovico. Družbe z izgubo so zaposlovale le 1.134 delavcev,
kar predstavlja 6,7 odstotka vseh zaposlenih v pomurskih družbah.
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Po ustvarjeni neto dodani vrednosti na zaposlenega so pomurske družbe
med vsemi dvanajstimi statističnimi regijami kljub dobri rasti na predzadnjem
mestu, prav tako po bruto plači na zaposlenega.
Neto dodana vrednost na zaposlenega v pomurskem gospodarstvu je v letu
2019 znašala 36.700 evrov (republiško povprečje je 46.752 evrov). Delavcem
v gospodarskih družbah pa so bile izplačane povprečne bruto plače v višini
1.532 evrov (v republiki 1.714 evrov). V regiji izplačane plače presegajo
slovensko povprečje le v panogi gradbeništvo za 139 evrov.
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Gledano v republiškem merilu so pomurske družbe, ki predstavljajo 2,8
odstotka vseh družb v Sloveniji, v letu 2019 zaposlovale 3,3 odstotka vseh
zaposlenih ter ustvarile za 2,7 odstotka vseh prihodkov v Sloveniji. Deleži so
enaki kot so bili tudi v letu 2018.
V Pomurju so v letu 2019 pozitivno poslovali tudi samostojni podjetniki.
Ugotovili so neto podjetnikov dohodek v višini 18,8 milijona evrov. Največ
neto podjetnikovega dohodka in čistega prihodka so ugotovili podjetniki s
področja gradbeništva, predelovalne dejavnosti in trgovine.
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Pri podjetnikih sta se v letu 2019 povečala tako obseg poslovanja kakor tudi
uspešnost poslovanja, pa tudi število zaposlenih. V povprečju je delavec,
zaposlen pri podjetnikih v Pomurju, mesečno prejel 1.133 evrov bruto plače,
kar je za 399 evrov manj od zaposlenega v pomurskih gospodarskih družbah.
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V Pomurju je v letu 2019 poleg gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov poslovalo še 30 zadrug s 110 zaposlenimi, ki so poslovno leto
zaključile z neto čistim dobičkom v višini 240 tisoč evrov.
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Površina: 293 cm2

PRVA SEJA PO KRIZI

Verjetno najbolj 'dolgočasna'

vtem mandatu
Največ časa
so porabili pri

poslušanju poročil

javnih zavodov.
» Piše: Uroš Urlep

Celjski

ki

so

mestni

rona

krizi

sestali

junijski

na

svetni-

prvič po ko

se

mestnega

seji

sveta.

nezazidanega stavbnega

Šestindvajset

svetnikov
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uvodoma dejal, daje letos
res

eno

zanimivo leto,
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ko smo bi-

celjskem sedežu stranke

SDS.
»Kdor blati druge, maže sebe,«
je dejal Šrot in dodal, da smo v
Celju dosegli visok nivo politične kulture,

zato tovrstno dejanje

še posebej obsoja.

Obsežen dnevni red
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so

svetniki strinjali, da
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Svetniki so se seznanili Uidi
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za
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nekaj točkah
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Podnebno ogledalo: Slovenija bo dosegla letošnje cilje za področju emisij neETS
Slovenija bo cilje na področju emisij iz virov, ki niso vključeni v evropsko shemo za trgovanje z emisijami, v
letu 2020 dosegla, kaže poročilo Podnebno ogledalo 2020, ki so ga že tretje leto zapored v okviru projekta
LIFE Podnebna pot 2050 s partnerji pripravili na Institutu »Jožef Stefan«, Centru za energetsko
učinkovitost (IJS CEU). Največje vrzeli sicer ostajajo pri izvajanju ukrepov na področju prometa, zlasti
izgradnje železniške infrastrukture in spodbujanja javnega prometa.
Za blaženje podnebnih sprememb ima Slovenija obvezujoč cilj za leto 2020, da se emisije iz virov, ki niso
vključeni v evropsko shemo za trgovanje z emisijami, v obdobju 2005−2020 ne povečajo za več kot 4
odstotke, kar bo po podatkih za leto 2018 predvidoma doseženo, so sporočili iz IJS CEU.
Kot pojasnjujejo, so bile emisije toplogrednih plinov (TGP) iz virov v okviru tega cilja v letu 2018 za 10,6
odstotka nižje od cilja za leto 2020. A so se v obdobju 2005−2018 emisije zmanjšale samo za 5,9
odstotka, v zadnjem opazovanem letu pa so se celo povečale, in sicer za 2 odstotka. Največji delež v teh
emisijah (tistih, za katere ima Slovenija zastavljene nacionalne cilje) ima promet (53 odstotkov), ki je k rasti
prispeval največ, sledi kmetijstvo s 15 odstotki, široka raba z 12 odstotki in industrija z 11 odstotki.
Promet je tudi edini sektor, v katerem so se emisije v obdobju 2005−2018 povečale, in sicer za 32
odstotkov, emisije TGP na področju stavb pa so se v letih 2017 in 2018 znatno zmanjšale za 9,9 odstotka
oz. 10 odstotkov v primerjavi z letom prej.
Emisije TGP v industriji in gradbeništvu so se v obdobju 2005−2018 znatno zmanjšale, in sicer za 22,5 %,
»vendar pa se v zadnjih petih letih povečujejo in se vse bolj oddaljujejo od zastavljenega indikativnega
sektorskega cilja«, pravijo na IJS CEU.
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Po navedbah IJS CEU smo lahko zadovoljni »pri izvajanju naslednjih ukrepov, ki so pomembno prispevali
k zmanjševanju emisij TGP v zadnjem obdobju: energetska prenova stavb v gospodinjstvih in javnih stavb
v občinah, ločeno zbiranje odpadkov in posledično zmanjšanje količine odloženih biorazgradljivih
odpadkov«.
»Pomembno je tudi to, da se je znatno povečal učinek spodbud za energetsko prenovo stavb v javnem
sektorju, saj je bilo za 100 evrov naložb v energetsko prenovo javnih stavb potrebnih 38 evrov nepovratnih
sredstev, kar je za 26 evrov manj kot v letu 2015, k čemur so največ prispevale občine. Država pa pri
prenovi stavb v državni lasti ne dosega svojih ciljev, prenoviti bi morala 3 odstotke površine letno,
realizacija pa je okrog 1,2 odstotka,« poudarjajo v IJS CEU.
Medtem ko je bil sektor industrije dolga leta zapostavljen, je bil po navedbah IJS CEU napredek dosežen
leta 2018, ko je Eko sklad prvič razpisal nepovratna sredstva za to skupino. A izvajanje ukrepov učinkovite
rabe energije (URE) in izrabe obnovljivih virov energije (OVE) v industriji »bo treba zelo okrepiti in
opredeliti jasne cilje zmanjšanja emisij,« ocenjujejo v IJS CEU.
Največje vrzeli pa v IJC CEU opažajo »pri izvajanju ukrepov na področju prometa, zlasti izgradnje
železniške infrastrukture ter spodbujanja javnega prometa. V letu 2018 so se poslabšali praktično vsi
kazalci prometa, ki jih spremlja Podnebno ogledalo: specifične emisije novih in vseh vozil, število potniških
kilometrov v javnem potniškem prevozu (JPP), delež železniškega prometa v tovornem prometu.
Napredek pa je opazen pri projektih trajnostne mobilnosti, ki jih pripravljajo občine za financiranje v okviru
spodbud sedanje finančne perspektive, ter pri uvajanju enotne vozovnice za javni potniški promet«.
Mag. Stane Merše, vodja Centra za energetsko učinkovitost pri IJS, ob tem pravi, da bo glede izvajanja
ukrepov kritično obdobje do leta 2030. »Če bomo uspešni, bodo podnebne spremembe še obvladljive.
Temelj bodo še naprej že uspešni uveljavljeni ukrepi: spodbujanje energetske prenove stavb, izkoriščanje
obnovljivih virov energije in trajnostna mobilnost. Treba je čim prej začeti z izvajanjem ukrepov iz
celovitega nacionalnega podnebno energetskega načrta (NEPN), zlasti je treba okrepiti spodbude za
industrijo in promet.«
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DS za ustavno presojo zakona o gradbeništvu
Vir Dnevnik

01.07.2020 16:10
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Državni svet je danes sprejel zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti določila
gradbenega zakona, ki govori o gradnji brez gradbenega dovoljenja. DS bo predlagal prednostno
obravnavo zadeve, do odločitve pa tudi začasno zadržanje izvrševanja...
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Na prvi poletni seji državni svetniki
podprli vrsto zanimivih pobud
Na današnji 31. redni seji Državnega sveta RS so
svetniki obravnavali poročilo Zagovornika načel
enakosti za leto 2019, odgovor Vlade RS glede
možnosti Državnega sveta, da se odreče možnosti veta
ter se seznanili z zaključki nedavnega posveta ...

Državni Svet RS
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Sre, 1. jul 2020 ob 19:00

Deli

Fotografije

ODPRI GALERIJO
državni svetnik Željko Vogrin

Na današnji 31. redni seji Državnega sveta RS so
svetniki obravnavali poročilo Zagovornika načel
enakosti za leto 2019, odgovor Vlade RS glede
možnosti Državnega sveta, da se odreče možnosti
veta ter se seznanili z zaključki nedavnega posveta
Primorska po krizi Covid-19. Nov mandat v
Državnem svetu pa je pričel državni svetnik Željko
Vogrin, ki tako kot njegov predhodnik zastopa
lokalne interese.

43

01.07.2020

Drzavnisvet.si

Sreda, 19:02

Država: Slovenija

Kazalo

https://drzavnisvet.si/post/550057/na-danasnji-31-...

2/5

Državni svet je obravnaval odgovor Vlade RS na dopis
predsednika DS, poslanega 12. maja, glede
pomanjkljive ureditve vloge DS v postopkih, predvidenih
v 21.a členu Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
Žal Vlada RS v svojem odgovoru ni predlagala nobene
konkretne rešitve za probleme, na katere je opozoril v
svojem dopisu in s katerim je pozval k celoviti ureditvi
ustavne in zakonske podlage za odločanje DS o tem,
da DZ pred razglasitvijo zakona o njem še enkrat
odloča. Vlada je zapisala, da bo v najkrajšem možnem
času pripravila novelo omenjenega zakona, s katero bo
odpravila vse neskladnosti.
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O urejanju prostora, zadrugah in cestah
Tudi na tokratni seji so imeli državni svetniki vrsto
zanimivih pobud in vprašanj. Komisija za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj ter Komisija za kulturo,
znanost, šolstvo in šport sta podali pobudo, da
Ministrstvo za okolje in prostor v okviru načrtovane
spremembe prostorske in gradbene zakonodaje
sistemsko uredi vprašanje klasifikacije delovnih
prostorov za umetniško ustvarjanje (npr. umetniški oz.
bivalni atelje, delavnica, laboratorij, studio) in v okviru
tega spremeni oz. dopolni Uredbo o razvrščanju
objektov (Uradni list RS, št. 37/18), ki določa
klasifikacijo vrste objektov glede na namen njihove
uporabe, ter v njenem okviru posebej opredeli tovrstne
prostore. Zdaj veljavna ureditev tega ne ureja, s
spremembo pa bi ustvarjalci na področju umetnosti in
kulture dobili možnost za oprostitev ali zmanjšanje
višine NUSZ, ki danes predstavlja pomemben delež
stroškov njihovega umetniškega delovanja, saj so ti
prostori večinoma obravnavani kot poslovni ali
stanovanjski prostori.
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Državni svetnik Cvetko Zupančič pa je na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naslovil vprašanje o
tem, ali spremlja poslovanje in veljavnost odločitev
organov kmetijskih zadrug ter ali je seznanjeno s
težavami pri izvedbi volitev organov kmetijskih zadrug v
času epidemije Covid-19. Prav tako ga zanima stališče
ministrstva glede veljavnosti pravnih poslov in aktov
organov posameznih kmetijskih zadrug po poteku
njihovega mandata, vključno z razpisom datuma volitev.
V primerih, ko je organom zadrug potekel mandat, se
namreč zastavlja vprašanje veljavnosti aktov in pravnih
poslov, ki so jih organi zadrug sklepali v obdobju od
izteka mandata do novih volitev. Državni svetnik Branko
Tomažič pa je na omenjeno ministrstvo naslovil
vprašanje o ukrepih za razbremenitev administrativnih
postopkov, da bi bili za uporabnika prijaznejši, manj
obremenjujoči, hitreje izvedljivi in cenejši.
Državni svetnik Samer Khalil je Vladi RS in Ministrstvu
za infrastrukturo zastavil vprašanje, kdaj se bo določilo
investitorja za namen priprave in izvajanja gradnje nove
državne ceste od priključka Maline do mednarodnega
mejnega prehoda Metlika in priključka Črnomelj jug. Za
čimprejšnjo določitev investitorja se že več kot eno leto
zavzemajo vse tri belokranjske občine, saj je to pogoj,
da se ureditev krožišča uvrsti v plane priprave in
izgradnje.
Ministrstvu za okolje in prostor pa je državni svetnik
Franci Rokavec podal pobudo, naj čim prej pristopi k
pripravi spremembe Zakona o urejanju prostora (Uradni
list št. 61/17) in tako razbremeni občinski prostorski
načrt odvečnih vsebin in skrajša čas za izvedbo
investicij tako, da se občinski prostorski načrt spremeni
v prostorski akt, ki bo določal zgolj osnovno namensko
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rabo prostora, podrobnejšo rabo prostora pa se določa
z izvedbenimi dokumenti (občinskim podrobnim
prostorskim načrtom, prostorskimi ureditvenimi pogoji
itd.). Trenutni sistem namreč pretirano ovira tako
investitorje kot lokalne skupnosti in državljane, saj ne
določa zgolj namenske rabe prostora, ampak med
drugim tudi ureditveno območje naselij, območja
prenove, prostorske izvedbene pogoje in pogoje glede
gradnje komunalne opreme in druge gospodarske javne
infrastrukture ter obveznosti priključevanja nanjo. OPN
je tako na podlagi trenutno veljavne zakonodaje
zamišljen kot glavni izvedbeni prostorski akt, ki naj bi
zajel čim več pogojev za urejanje prostora, z drugimi
izvedbenimi prostorskimi akti pa naj bi se reševalo zgolj
tisto, kar z OPN ni možno opredeliti.

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

Zahtevali oceno ustavnosti gradbenega zakona
V nadaljevanju seje so državni svetniki sprejeli tudi
zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti
drugega odstavka 5. člena Gradbenega zakona,
zahtevo za začasno zadržanje izvrševanje omenjenega
odstavka člena zakona in njegovo prednostno
obravnavo. Čim hitrejša odločitev o tem problemu bo po
mnenju DS bistveno pripomogla k vzpostavitvi
učinkovitega varstva na osnovi spoštovanja načela
enakega varstva pravic, pravice do sodnega varstva in
pravnega sredstva za vse posameznike, ki lahko utrpijo
škodo na podlagi odstranitve objektov.
Devet zaključkov s posveta o Primorski po krizi
Covid-19
Seznanili so se z delom Statističnega sveta RS v letu
2019, ki je posvetovalno telo za strateška in razvojna
vprašanja državne statistike. Poleg tega so se seznanili
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tudi z zaključki posveta Primorska po krizi Covid-19, ki
ga je DS organiziral 5. junija. Na podlagi uvodnih
predstavitev in opravljene razprave na posvetu so
oblikovali zaključke v devetih točkah. Tako so med
drugim navedli, da udeleženci posveta pričakujejo
dodatno nekaj mesečno oprostitev plačila ali delno
subvencioniranje socialnih prispevkov za mikro, mala in
srednja podjetja ter samostojne podjetnike na področju
Severnoprimorske in Obalno-kraške regije ter Brkinov,
podaljšanje subvencij za začasno čakanje na delo in
skrajšanje delovnega časa ter aktiviranje pomoči in
prednostno obravnavo regije znotraj že obstoječih
programov na Ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo ter Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano. Predlagali so premestitev cestninske postaje
za elektronsko cestninjenje na Vogrsko, z izhodom
Nova Gorica ter oblikovanje posebne delovne skupine,
ki bo redno mesečno preverjala proces oblikovanja in
izvajanja ukrepov ter aktualno sliko v regiji.
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Na prvi poletni seji državni svetniki
podprli vrsto zanimivih pobud
Na današnji 31. redni seji Državnega sveta RS so
svetniki obravnavali poročilo Zagovornika načel
enakosti za leto 2019, odgovor Vlade RS glede
možnosti Državnega sveta, da se odreče možnosti veta
ter se seznanili z zaključki nedavnega posveta ...

Državni Svet RS

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

Sre, 1. jul 2020 ob 19:00

Deli

Fotografije

ODPRI GALERIJO
državni svetnik Željko Vogrin

Na današnji 31. redni seji Državnega sveta RS so
svetniki obravnavali poročilo Zagovornika načel
enakosti za leto 2019, odgovor Vlade RS glede
možnosti Državnega sveta, da se odreče možnosti
veta ter se seznanili z zaključki nedavnega posveta
Primorska po krizi Covid-19. Nov mandat v
Državnem svetu pa je pričel državni svetnik Željko
Vogrin, ki tako kot njegov predhodnik zastopa
lokalne interese.
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Državni svet je obravnaval odgovor Vlade RS na dopis
predsednika DS, poslanega 12. maja, glede
pomanjkljive ureditve vloge DS v postopkih, predvidenih
v 21.a členu Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
Žal Vlada RS v svojem odgovoru ni predlagala nobene
konkretne rešitve za probleme, na katere je opozoril v
svojem dopisu in s katerim je pozval k celoviti ureditvi
ustavne in zakonske podlage za odločanje DS o tem,
da DZ pred razglasitvijo zakona o njem še enkrat
odloča. Vlada je zapisala, da bo v najkrajšem možnem
času pripravila novelo omenjenega zakona, s katero bo
odpravila vse neskladnosti.

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

O urejanju prostora, zadrugah in cestah
Tudi na tokratni seji so imeli državni svetniki vrsto
zanimivih pobud in vprašanj. Komisija za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj ter Komisija za kulturo,
znanost, šolstvo in šport sta podali pobudo, da
Ministrstvo za okolje in prostor v okviru načrtovane
spremembe prostorske in gradbene zakonodaje
sistemsko uredi vprašanje klasifikacije delovnih
prostorov za umetniško ustvarjanje (npr. umetniški oz.
bivalni atelje, delavnica, laboratorij, studio) in v okviru
tega spremeni oz. dopolni Uredbo o razvrščanju
objektov (Uradni list RS, št. 37/18), ki določa
klasifikacijo vrste objektov glede na namen njihove
uporabe, ter v njenem okviru posebej opredeli tovrstne
prostore. Zdaj veljavna ureditev tega ne ureja, s
spremembo pa bi ustvarjalci na področju umetnosti in
kulture dobili možnost za oprostitev ali zmanjšanje
višine NUSZ, ki danes predstavlja pomemben delež
stroškov njihovega umetniškega delovanja, saj so ti
prostori večinoma obravnavani kot poslovni ali
stanovanjski prostori.
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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!

Državni svetnik Cvetko Zupančič pa je na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naslovil vprašanje o
tem, ali spremlja poslovanje in veljavnost odločitev
organov kmetijskih zadrug ter ali je seznanjeno s
težavami pri izvedbi volitev organov kmetijskih zadrug v
času epidemije Covid-19. Prav tako ga zanima stališče
ministrstva glede veljavnosti pravnih poslov in aktov
organov posameznih kmetijskih zadrug po poteku
njihovega mandata, vključno z razpisom datuma volitev.
V primerih, ko je organom zadrug potekel mandat, se
namreč zastavlja vprašanje veljavnosti aktov in pravnih
poslov, ki so jih organi zadrug sklepali v obdobju od
izteka mandata do novih volitev. Državni svetnik Branko
Tomažič pa je na omenjeno ministrstvo naslovil
vprašanje o ukrepih za razbremenitev administrativnih
postopkov, da bi bili za uporabnika prijaznejši, manj
obremenjujoči, hitreje izvedljivi in cenejši.
Državni svetnik Samer Khalil je Vladi RS in Ministrstvu
za infrastrukturo zastavil vprašanje, kdaj se bo določilo
investitorja za namen priprave in izvajanja gradnje nove
državne ceste od priključka Maline do mednarodnega
mejnega prehoda Metlika in priključka Črnomelj jug. Za
čimprejšnjo določitev investitorja se že več kot eno leto
zavzemajo vse tri belokranjske občine, saj je to pogoj,
da se ureditev krožišča uvrsti v plane priprave in
izgradnje.
Ministrstvu za okolje in prostor pa je državni svetnik
Franci Rokavec podal pobudo, naj čim prej pristopi k
pripravi spremembe Zakona o urejanju prostora (Uradni
list št. 61/17) in tako razbremeni občinski prostorski
načrt odvečnih vsebin in skrajša čas za izvedbo
investicij tako, da se občinski prostorski načrt spremeni
v prostorski akt, ki bo določal zgolj osnovno namensko
50

01.07.2020

Beta.publishwall.si

Sreda, 19:13

Država: Slovenija

Kazalo

https://beta.publishwall.si/drzavnisvet/post/55005...

4/5

rabo prostora, podrobnejšo rabo prostora pa se določa
z izvedbenimi dokumenti (občinskim podrobnim
prostorskim načrtom, prostorskimi ureditvenimi pogoji
itd.). Trenutni sistem namreč pretirano ovira tako
investitorje kot lokalne skupnosti in državljane, saj ne
določa zgolj namenske rabe prostora, ampak med
drugim tudi ureditveno območje naselij, območja
prenove, prostorske izvedbene pogoje in pogoje glede
gradnje komunalne opreme in druge gospodarske javne
infrastrukture ter obveznosti priključevanja nanjo. OPN
je tako na podlagi trenutno veljavne zakonodaje
zamišljen kot glavni izvedbeni prostorski akt, ki naj bi
zajel čim več pogojev za urejanje prostora, z drugimi
izvedbenimi prostorskimi akti pa naj bi se reševalo zgolj
tisto, kar z OPN ni možno opredeliti.

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

Zahtevali oceno ustavnosti gradbenega zakona
V nadaljevanju seje so državni svetniki sprejeli tudi
zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti
drugega odstavka 5. člena Gradbenega zakona,
zahtevo za začasno zadržanje izvrševanje omenjenega
odstavka člena zakona in njegovo prednostno
obravnavo. Čim hitrejša odločitev o tem problemu bo po
mnenju DS bistveno pripomogla k vzpostavitvi
učinkovitega varstva na osnovi spoštovanja načela
enakega varstva pravic, pravice do sodnega varstva in
pravnega sredstva za vse posameznike, ki lahko utrpijo
škodo na podlagi odstranitve objektov.
Devet zaključkov s posveta o Primorski po krizi
Covid-19
Seznanili so se z delom Statističnega sveta RS v letu
2019, ki je posvetovalno telo za strateška in razvojna
vprašanja državne statistike. Poleg tega so se seznanili
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tudi z zaključki posveta Primorska po krizi Covid-19, ki
ga je DS organiziral 5. junija. Na podlagi uvodnih
predstavitev in opravljene razprave na posvetu so
oblikovali zaključke v devetih točkah. Tako so med
drugim navedli, da udeleženci posveta pričakujejo
dodatno nekaj mesečno oprostitev plačila ali delno
subvencioniranje socialnih prispevkov za mikro, mala in
srednja podjetja ter samostojne podjetnike na področju
Severnoprimorske in Obalno-kraške regije ter Brkinov,
podaljšanje subvencij za začasno čakanje na delo in
skrajšanje delovnega časa ter aktiviranje pomoči in
prednostno obravnavo regije znotraj že obstoječih
programov na Ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo ter Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano. Predlagali so premestitev cestninske postaje
za elektronsko cestninjenje na Vogrsko, z izhodom
Nova Gorica ter oblikovanje posebne delovne skupine,
ki bo redno mesečno preverjala proces oblikovanja in
izvajanja ukrepov ter aktualno sliko v regiji.
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DS za ustavno presojo zakona o gradbeništvu
Dnevnik
SREDA, 1. JULIJ 2020 OB 18:10

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

Državni svet je danes sprejel zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti določila
gradbenega zakona, ki govori o gradnji brez gradbenega dovoljenja. DS bo predlagal
prednostno obravnavo zadeve, do odločitve pa tudi začasno zadržanje izvrševanja...
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Helske - Možnost sodelovanja pri razvoju
prihodnosti

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

Objavljeno: 01. julij 2020 v rubriki Investicije
Avtor: Myhajlo Todurov

Če se je v prejšnjem tisočletju veliko pozornosti namenjalo porabi energije, smo v to tisočletje vstopili s ciljem
varčevanja in boljše izrabe energije. Kot smo tudi že omenjali, je segment, ki bo predstavljal t.i. megatrend v
prihodnjih desetletjih - skrb za starostnike. Oba sektorja se posvečata kvaliteti življenja in tista podjetja, ki se
bodo najbolj uspešno lotila teh izzivov, bodo na koncu zmagovalci.
"Sponzorirana vsebina"
Če se je v prejšnjem tisočletju veliko pozornosti namenjalo porabi energije, smo v to tisočletje vstopili s ciljem
varčevanja in boljše izrabe energije. Kot smo tudi že omenjali, je segment, ki bo predstavljal t.i. megatrend v
prihodnjih desetletjih - skrb za starostnike. Oba sektorja se posvečata kvaliteti življenja in tista podjetja, ki se
bodo najbolj uspešno lotila teh izzivov, bodo na koncu zmagovalci.
Ker je tudi povpraševanje naših bralcev po tovrstnih produktih v preteklih letih močno poraslo, smo raziskali
trg in bi vam predstavili eno izmed boljših podjetij, ki uspešno sodeluje v obeh ključnih delih trga. Ključni
kriteriji so bili varnost, donosnost in pričakovana stabilnost poslovanja. Vsekakor je Helske podjetje, ki se
osredotoča na kvaliteto življenja, ekološko stabilnost in s pravo mero socialnega čuta.
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Predstavitev Helske Group
Helske Energy Save
Helske Energy Save je mednarodno podjetje, ki ima proizvodnjo in razvoj na Slovaškem, krovno podjetje pa
ima sedež na Irskem. Podjetje razvija unikatne trajnostne rešitve na področju gradbenega materiala, ki tako
prihrani energijo, kot tudi izboljša kvaliteto bivanja. Več o samih produktih vsekakor priporočamo, da si
ogledate na uradnem spletnem mestu. Nedvomno pa velja izpostaviti dva nova produkta. Aerogel premaz je
dokaj nova rešitev v gradbeništvu. Aerogel je bil prvotno razvit za izolacijo vesoljskih oblačil in kot medij za
shrambo plina in velja za najlažji kadarkoli umetno ustvarjen material. V glavnem je sestavljen iz zraka in
velja ob zelo nizki prevodnosti toplote za najlažji trd material. Podjetje je razvilo tudi izolacijske plošče za
izolacijo hiš, ki kot edine na svetu vsebujejo Aerogel in pri debelini le 15 milimetrov nudijo toplotno izolacijo,
zvočno izolacijo, so vodoodporne in istočasno tudi negorljive. Gre za trenutno edino in s tem tudi najboljšo
tovrstno rešitev "vse v enem" na svetu.

Helske People Care

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

Kot smo že pisali, bo v 21. stoletju stanje v svetu krojilo staranje prebivalstva. Helske People Care se
osredotoča na izgradnjo in upravljanje visoko kvalitetnih naselij za starejše. Osredotočajo se na ustvarjanje
idealnega okolja, ki zajema udobje, sodobno arhitekturo in skrb, ki jo lahko nudijo najboljši zdravstveni
strokovnjaki. Podjetje že operira v Nemčiji, več si pa vsekakor oglejte sami na uradnem spletnem mestu.
Prihodnje povpraševanje po namestitvah se da izračunati tudi dolgoročno zelo natančno in brez večjih
odstopanj na podlagi napovedanih demografskih gibanj staranja prebivalstva. Tako se lahko ponudba zelo
natančno prilagodi povpraševanju, kar izdatno zmanjša tveganje naložb. Nikjer pa na vprašanje staranja
prebivalstva niso bolj pripravljeni kot v najbogatejši članici EU, Nemčija se namreč pogosto navaja kot
"benchmark" ustrezno urejenega področja oskrbe starejših. Nemčija je sprejela ustavni zakon, ki vlado do leta
2050 zavezuje k izplačilu nadomestila za mobilnost v višini med 1.100 in 1.930 evri vsakemu upokojencu, ki
se odloči za namestitev v domu starejših. Če k temu dodamo podatek Zveznega statističnega urada Nemčije,
da povprečna pokojnina v Nemčiji znaša okoli 2.500 evrov na mesec in da je lastniških nepremičnin v Nemčiji
le dobra polovica, postane jasno, zakaj je Nemčija ustrezen trg za obsežne naložbe tako zasebnih kot
institucionalnih vlagateljev.
Celotno časovnico že operativnih enot in načrtovanih za prihodnja leta si lahko ogledate v priloženi
datoteki (PDF).

Možnosti za investitorje
Podjetje je v celoti zasebno in se tako tudi financira. Podjetje ponuja tudi vlagateljem možnost za sodelovanje.
Gre za izdajo klasičnih obveznic z vnaprej znano fiksno obrestno mero in dobo trajanja. Sredstva, zbrana z
izdajo obveznic, so namenjena financiranju izgradnje mreže domov za ostarele v Nemčiji. Gre tako rekoč za
investicijo v nemško gospodarstvo v segment trga, ki ima zagotovljen prihodnji denarni tok (državno
financiranje), kot tudi zagotovljeno povpraševanje in stranke, ki jih predstavljajo nemški upokojenci. Torej je
poskrbljeno za varnost, donosnost in nenazadnje tudi za stabilnost prihodnjega poslovanja.
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01. julij 2020

Na sporedu 14. redna seja ajdovskega
Občinskega sveta
V četrtek, 2. julija, se bodo ajdovski občinski svetniki ponovno sestali, tokrat na štirinajsti
redni seji in znova v prostorih Občine Ajdovščina. Na dnevnem redu jih čaka enajst točk, po
koncu seje pa bo čas za razglasitev letošnjega Županovega vina.
Lokalne Ajdovščina

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

#ajdovščina, #novice

V četrtek, 2. julija, ob 15.30h, se bo v sejni sobi Občine Ajdovščina na svoji štirinajsti redni seji sestal Občinski svet Občine Ajdovščina.
Na dnevnem redu bo svetnike in svetnice čakalo enajst točk:
Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 13. redne seje ter potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 3.
korespondenčne seje;
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Informacije in pobude
Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Mnenje k imenovanju ravnatelja Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina; Mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Otlica;Mnenje k imenovanju
ravnatelja OŠ Col.
Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2020 – I. obravnava
S predlaganim rebalansom se spreminjajo zgolj proračunske postavke, na katerih se zagotavljajo sredstva za nadaljevanje začetih ter
sofinanciranih investicij in projektov, za nujna popravila prostorov KS ustje, realizacijo pobude Ribiške družine Ajdovščina, dodatna
sredstva za sofinanciranje odobrenih javnih del javnim zavodom, povečanje sredstev za rušitev proizvodno skladiščne hale na območju
Lipa ter sredstva za realizacijo predlaganega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.
V skladu s povečanjem povprečnine občin iz korona ukrepov je na prihodkovni strani upoštevana za 690.924,00 evrov večja dohodnina.
Znesek povratnih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij iz proračuna države se usklajuje z zneskom iz novega izračuna sredstev
21. člena ZFO. Večji rebalans proračuna načrtujemo jeseni, ko bo znanih več podatkov o posledicah COVID-19 za zavode, občino,
društva in gospodarstvo, upoštevaje vse sprejete ukrepe za omilitev posledic pandemije.
Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja
opremljenosti stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina – 1. obravnava
S predlagano spremembo odloka se bo lastnikom objektov, ki so upravičeni do subvencije v višini odmerjenega komunalnega prispevka
zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, omogočilo hitrejši in enostavnejši postopek dodelitve subvencije.
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini Lipa – seznanitev
Območje OPPN Lipa zajema del območja bivšega tovarniškega kompleksa Lipa med ulico Quiliano, Župančičevo ulico in Gregorčičevo
ulico v velikosti 27.276 m2. Na območju OPPN Lipa je v severovzhodnem delu predvidena gradnja večstanovanjskih stavb, na
severozahodu se ohrani obstoječa enostanovanjska gradnja, na zahodnem delu, kjer so manjše servisne delavnice, se dolgoročno
predvideva vrstna stanovanjska gradnja in na južnem delu območje vzdolž Gregorčičeve ulice se ohrani obstoječa pozidava z mešano
namembnostjo, ki se jo v primeru nadomestitve objekta nadomesti s stanovanjsko pozidavo z dopolnilnimi dejavnostmi praviloma v
pritličju.
Predvidena je rekonstrukcija in razširitev obstoječih prometnih površin in posodobitev gospodarske javne infrastrukture. Parkiranje za
stanovalce se zagotavlja v kletni etaži, parkiranje za obiskovalce pa na skupnih parkirnih površinah. V sklopu ureditve se predvidi tudi
zelene površine z otroškim igriščem.

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

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zaselka Strane na Planini – seznanitev
Območje pozidave predstavlja valovito, rahlo razgibano ravan, velikosti 1,95 ha, vrh strmega pobočja naselja Dolenje v kulturni krajini,
v kateri se izmenjujejo valoviti reliefni travniki z živicami in gozdnimi strminami. V letu 2009 je bil sprejet OPPN Strane na podlagi
pobude zasebnega investitorja Planina Progres d.o.o., Lokavška cesta 7, 5270 Ajdovščina. Predvidena je bila izgradnja večstanovanjskih
objektov v 6 sklopih z 52 stanovanji, vendar investitor z investicijo zaradi krize v gradbeništvu ni nadaljeval. Občina Ajdovščina je z
nakupom uspela pridobiti nezazidana stavbna zemljišča, na katerih načrtuje izgradnjo individualnih stanovanjskih hiš.
Na območju je predvidenih 23 gradbenih parcel velikosti 500 m2 do 700 m2 (razen gradbene parcele št. 7) za gradnjo 23 prostostoječih
individualnih eno ali dvostanovanjskih stavb, ter parcel grajenega javnega dobra za izvedbo gospodarske javne infrastrukture, krajinskih
elementov zaselka in javnih skupnostnih prostorov. Izven ureditvenega območja OPPN Strane so predvideni trajni posegi zaradi ureditve
prometnih površin ter izvedbe elektroenergetskega, telekomunikacijskega in vodovodnega priključka.
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo vrtca Police v Ajdovščini – seznanitev
Na območju pod Gradiščem v Ajdovščini v bližini športnega centra z bazenom površine cca 1,4 ha je predvidena gradnja 20 oddelčnega
vrtca v več fazah. Strokovna podlaga za izdelavo OPPN Vrtec je bila idejna zasnova IZP, ki jo je izdelal Arhitekturni biro ACMA d.o.o.,
pod št. 2020-3 v marcu 2020. Vrtec je zasnovan kot dvoetažni objekt P+1. Sestavljajo ga tri lamele pravokotne oblike, ki tvorijo notranje
dvorišče.
Ureditev zunanjih površin v območju OPPN Vrtec obsega ureditev zunanjega igrišča za otroke, površine za dostop in parkiranje,
površino gospodarskega dvorišča. Igralne površine so oblikovane tako, da omogočajo raznovrstno in fleksibilno rabo. Površine za dostop
in parkiranje so severno in južno od objekta in vzdolž vzhodnega dela objekta. Poleg gradbene parcele vrtca obsega območje urejanja
tudi rekonstrukcijo ceste v Gradišče, umestitev transformatorske postaje in ureditev ekološkega otoka.

57

Lokalne-ajdovscina.si
Država: Slovenija

01.07.2020
Sreda, 10:46

Kazalo

https://www.lokalne-ajdovscina.si/article/20200701...

3/4

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dispoziciji pozidave za stanovanjsko gradnjo v Dobravljah - 1. faza
Sklep o dispozicije pozidave za območje stanovanjske gradnje v Dobravljah – I. faza je bil sprejet na 41. seji občinskega sveta dne 2. 9.
2010 (v nadaljevanju: Sklep). Med lastniki zemljišč in Občino Ajdovščina je bila sklenjena pogodba o opremljanju, ki ni bila realizirana.
Občina Ajdovščina je v zadnjih letih odkupila pretežni del parcel v območju in deloma izven območja dispozicije ter namerava območje
opremiti z gospodarsko javno infrastrukturo. Spremembe in dopolnitve Sklepa so potrebne zaradi razširitve območja urejanja, zgostitve
gradbenih parcel ter zaradi dopustnih odstopanj pri gradnji gospodarske javne infrastrukture in stanovanjskih objektov.
Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina
Letos se je v vrtec vpisalo 173 otrok prvega starostnega obdobja (1 do 3 let) in 97 otrok drugega starostnega obdobja (3 do 6 let). Število
vseh vpisanih otrok v Otroški vrtec Ajdovščina za dan 1. 9. 2020 znaša skupno 1.016 otrok, oblikovanih bo 56 oddelkov. Tudi za šolsko
leto 2020/2021 se glede začasnih lokacij situacija ne spreminja. Ker ima vrtec več prošenj za vpis, kot pa ima prostih kapacitet, bodo te
začasne lokacije še vedno potrebovali in več bo tudi odklonjenih otrok.
Da bi bilo v vrtec sprejeto čim več vpisanih otrok, je vrtec pri oblikovanju oddelkov (tako kot lansko leto) upošteval možnost, da se
število otrok v posameznih oddelkih lahko poveča za največ dva otroka (fleksibilni normativ), razen v obeh oddelkih enote Črniče in
kombiniranem oddelku v Vrhpolju. Število oddelkov v občini Ajdovščina ostaja enako kot preteklo šolsko leto, torej 42 oddelkov, v
občini Vipava pa se bo tudi to šolsko leto pričelo s 14 oddelki. Vrtec je na podlagi Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje kot vsako leto pripravil predlog sistemizacije, ki predvideva skupaj 163,77 zaposlenih, vendar
se je kot vsa leta do sedaj odobrilo nekoliko nižji delež vseh zaposlenih, in sicer 162 delovnih mest. V primerjavi z lani se je potrdilo
dodatno 0,82 deleža kuharja. Strokovni kadri v oddelkih so skladni z normativi.
Sklepi o odvzemu oz. pridobitvi statusa javno dobro
V sprejem so predlagani sklepi o odvzemu statusa javnega dobra na nepremičninah v k. o. Ajdovščina, k.o. Col, k.o. Planina, k.o.
Vipavski Križ ter k.o. Vrtovin, kjer se ugotavlja, da so za to izpolnjeni zakonski pogoji. V sprejem je predlagan sklep o pridobitvi statusa
javnega dobra (vrsta rabe cesta) na območju katastrske občine Lokavec na več nepremičninah, kjer se ugotavlja, da so za to izpolnjeni
zakonski pogoji.

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

Podrobnejše gradivo za 14. redno sejo ajdovskega Občinskega sveta najdete na TEJ POVEZAVI.
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Po koncu 14. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina, bo župan Tadej Beočanin razglasil letošnje Županovo vino. Tudi
občinsko vinsko ocenjevanje se letos prilagaja ukrepom za preprečevanje širjenje koronavirusa, zato je bilo izpeljano dobra dva meseca
kasneje, kot je bilo načrtovano. Prav tako bo potrebno letos odpovedati tradicionalni javni prireditvi s podelitvijo Listin odličnosti in
razglasitvijo Županovega vina.
Listine odličnosti letos prejmejo:
Bogdan Čehovin, Gaberje, za vini pinela 2019 in malvazija 2029;
Peter Bakaršič, Male Žablje, za vina pinela 2019, rebula 2019, malvazija 2019 in sauvignon 2019;
Franc Kodele, Budanje, za vini pinela 2019 in zelen 2019;
Peter Ferjančič, Planina, za vini sauvignon 2019 in rdeča zvrst Fino rdeče 2015;
Posestvo Štokelj, Planina, za vino rdeča zvrst Planta rdeča 2017;
Jože Čuk, Velike Žablje, za vino modri pinot 2017;
Miha Cigoj, Črniče, za vino cabernet sauvignon 2016.

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

Katero vino izmed prejemnikov Listin odličnosti 2020 bo postalo letošnje Županovo vino, pa bo razkril župan Tadej Beočanin ob
zaključku 14. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina. Javna pokušina vseh nagrajenih vin pa je načrtovana v okviru dogodka
Filmski teden Evrope, ki ga 24. julija 2020 gostimo na Lavričevem trgu v Ajdovščini, o čemer vas bomo še posebej obvestili.
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Površina: 822 cm2

Ponosni na visoko dodano vrednost
Podjetje RLS je zadnja leta med finalisti izborov in tudi prejemnik

Miran Varga

številnih podjetniških nagrad. Izrazito izvozno naravnano podjetje
odlikujeta nenehna rast in visoka dodana vrednost na zaposlenega.

Podjetje
nekdaj

RLS je leta

k dobrobiti ožjega

ustanovil Janez

1989

gnala inovativnost

in

Novak, ki

vizija, da lahko

sta ga že od

inženirstvo prispeva

in širšega družbenega okolja. Kratica RLS

pomeni »rotary and linear motion sensors« (dajalniki pomika
zasuka) in dajalniki so že od začetka glavni produkt razvoja.
V sodelovanju

z Mikroelektronskim laboratorijem Fakultete za

elektrotehniko je leta
interpolator

letev, ki

se

in

1993 nastalo prvo integrirano

RLXA2510, pomemben

uporabljajo

na

vezje ASIC,

gradnik optičnih

merilnih

CNC-obdelovalnih strojih.

Inovacija za mednarodni preboj
Naslednji prebojni

mejnik

za

podjetje RLS je sledil leta

1999,

ko je svetu predstavilo družino dajalnikov zasuka OnAxis,
katerih jedro je integrirano vezje
senzorjev ter signalno
Magnetni dajalniki

ASIC, ki

vsebuje množico Hall

obdelavo na majhnem koščku silicija.

OnAxis

saj omogočajo brezstično

in

so še vedno najbolj prodajan izdelek,
zanesljivo

delovanje

pogojih. Njihova posebnost je, da so vgrajeni
osi, zaradi česar zavzamejo

Vstop tujega partnerja in širitev prodajnega

asortimana

zelo

na

malo prostora.

v najtežjih
koncu motarske

Podjetje RLS

je svoje

izdelke vztrajno promoviralo

tujini. Na sejmu Manufacturing week

na sejmih

v

se je leta
1999 direktor Novak srečal z ustanoviteljem podjetja Renishavv
v

Birminghama
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Površina: 822 cm2

iz Velike Britanije. Sir David McMurtry, ki je tudi

International

sam inovator, je bil nad Novakovo energijo in navdušenjem nad
senzoriko tako navdušen, da sta leta 2000 sklenila dogovor o

-

solastništvu

podjetje Renishaw

pa je

postalo polovični lastnik

podjetja RLS. Z distribucijsko pogodbo sta partnerja obvezana,
da podjetje Renishaw trži izdelke RLS po vsem svetu, obenem
pa RLS

Podjetji
zaščiti

zastopa izdelke Renishaw na trgih nekdanje Jugoslavije.
sta tesno povezani tudi pri razvoju novih tehnologij in

intelektualne

lastnine.
danes razvija in proizvaja napredne rešitve

Podjetje iz Komende

za nadzor pomikov in zasukov v robotskih

zglobih, medicin-

skih robotih, visokohitrostnih vretenih v orodjarstvu in ostalih
zahtevnih okoljih. Zato ne preseneča,

da so med najpomembnej-

podjetja prav proizvajalci robotov. RLS-jevi senzorji
so pomemben del kolaborativnih robotov, najdemo pa jih tudi
v robotih za pomoč starejšim in eksoskeletonih, ki pacientom
šimi kupci

pomagajo

hoditi po hudih poškodbah

in

delavcem nudijo oporo

21 patentov

ob ponavljajočih se gibih.

segment kupcev podjetja predstavljajo tudi pro-

Pomemben

izvajalci naprav za področje elektronike in mikroelektronike,
razvijalci naprednih okoljskih tehnologij (predvsem solarnih
elektrarn) in proizvajalci vseh vrst motorjev, ki rabijo zanesljiv
nadzor pomika ali zasuka.

Ker tržni uspeh

prijavljajo tudi

nove, hkrati

pa vzdržujejo obstoječe patente,

rešitev. Patentna zaščita namreč

ložaj na trgu

in
15

znanju,

V podjetju imajo trenutno 21 patentov,

so ti najboljši način, da konkurenca

vlaga okoli

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

podjetja gradi na v izdelek vgrajenem

le- tega tudi patentirajo.

ne bi »skopirala«

saj

njihovih

dolgoročno zagotavlja dober po-

visoko dobičkonosnost. RLS v raziskave in razvoj

odstotkov prihodkov.

Skoraj vse izvozijo
V podjetju RLS imajo kupce malodane po vsem svetu. Podjetje
namreč izvozi

Evropske

kar 97 odstotkov svojih izdelkov.

unije konča

dobra tretjina izdelkov,

V državah

največji odjemalec

je tržišče ZDA z več kot 40 % izvoza, sledijo pa Kitajska, Rusija
in Izrael. Tudi prodaja v azijsko-pacifiški regiji je zadnja leta zgledna, podjetje je namreč okrepilo prodajno mrežo na Kitajskem
in v Jugovzhodni Aziji, zato v RLS priložnosti

v Južni Ameriki,

nja vidijo predvsem

za širitev poslova-

Afriki ter Avstraliji.

Širitev

iz vsega

sveta

-

od Pakistana

obstoječi lokaciji

Podjetje je pred kratkim zaključilo

do Burkine Faso.

ja
V podjetju RLS je zaposlenih več kot 200 ljudi, od
polovica

stopnjo izobrazbe.

inženirjev oziroma kadrov
Načrte zaposlovanja

štipendijsko shemo, saj se je

gradnjo novega objekta, ki

z dodatnimi 3.500 kvadratnimi metri površin predstavlja več kot
dvakratno povečanje dosedanjih prostorskih kapacitet. RLS osta-

Polovica inženirjev

je več kot

na

prodaja je podjetju omogočila, da naročila dobiva

Internetna
praktično

Južni

ta

tega jih

z najmanj šesto

imajo podprte

z lastno

izkazala za zelo uspešno.

v

poslovni

saj podjetje
letos

coni

Komenda, kjer ima v lasti ogromno zemljišče,
deset let vnaprej. Podjetje

svoje zmogljivosti načrtuje

zaključuje tudi temeljito prenovo svojega prvega objekta na

lokaciji

v Komendi.

Podjetje

zgledno sodeluje s fakultetama za elektrotehniko in strojništvo,

Prihodnost je v elektro-mobilnosti

katerih študenti imajo v podjetju možnost opravljanja prakse.
Večina praktikantov se po končanem študiju

tudi zaposli

v

podjetju. Visoka izobrazba zaposlenih in kompleksni izdelki
vodijo tudi

do visoke

dodane

vrednosti. Podjetje je lani

dobrih 24 milijonov evrov prihodkov in kar 89.241

ustvarilo

evrov

dodane

vrednosti na zaposlenega. Podjetje že od leta 2015, ko je postalo
zlata slovenska

gazela, ostaja v prvi tretjini najhitreje rastočih

podjetij osrednje Slovenije.

V podjetju nove poslovne priložnosti vidijo na področju elev samovozečih vozilih, letalih, brezpi-

ktrične mobilnosti, tako

lotnih letalnikih

(t.

i.

dronih)

in

na drugih področjih, kjer pride

do izraza prednost njihovih izdelkov, predvsem neobčutljivost za

temperaturna nihanja, visoka točnost in cenovno ugodna rešitev
za kupca.

>

www.rls.si
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Žalna seja v spomin na župana Občine
Starše Bojana Kirbiša
Bojan Kirbiš je bil župan Občine Starše od leta 2010, žal je tretji mandat
predčasno zaključil

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

Prlekija-on.net, sreda, 1. julij 2020 ob 20:39

Žalna seja

V torek so se v Dnevnem centru aktivnosti (DCA) Loka na žalni seji poklonili spominu
na Bojana Kirbiša. Preminulemu županu so se z minuto molka poklonili občinski
svetniki, zaposleni v občinski upravi in podjetju Gradnje Starše, predstavniki krajevnih
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skupnosti in predstavniki društev. Žalni zbor je nagovoril podžupan Občine
Starše Marjan Malek. Na žalni slovesnosti so bili prisotni tudi člani njegove družine
žena Metka, sin Nino in hčerka Ana.
Bojan Kirbiš je bil župan Občine Starše od leta 2010, žal je tretji mandat predčasno
zaključil. Preden je vstopil v politiko je svojo poklicno pot, kot gradbeni inženir posvetil
gradbeništvu, najprej pri SCT d.d., kasneje pa v gradbenem podjetu CESTOGRADNJE

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

d.o.o., ki ga je ustanovil s prijateljem.

Umrl je župan Bojan Kirbiš

Že kot mlad fant je spadal med aktivnejše, saj se je ukvarjal z nogometom,
radioamaterstvom in judom, katerega je prenašal tudi na mlajše rodove. Kot
predsednik mladine je združeval mlade pri raznih delovnih akcijah in izletih.

63

Prlekija-on.net
Država: Slovenija

01.07.2020
Sreda, 20:41

Kazalo

https://www.prlekija-on.net/lokalno/25074/zalna-se...

3/4

Ob vseh aktivnostih mu je bila blizu narava zato je vstopil v lovske vrste, kjer je bil
aktivnem v strelski sekciji na tekmovanjih v streljanju na glinaste golobe. Bil je tudi
potapljač in ribič. Ob čutu do narave je imel tudi čut do sočloveka in stisko ljudi, zato se
je pridružil tudi Lions klubu Maribor, kjer je pomagal pri številnih dobrodelnih akcijah.
Kljub napornemu urniku se je vedno rad vračal v krog svoje družine in pomagal ženi pri
vzgoji sina in hčerke. Kljub zdravstvenim težavam je s polno močjo, koliko mu je
dopuščalo zdravje, nadaljeval delo dokler je lahko, ni se ustavil, še druge je vedno
bodril z besedami: "Saj bo, gremo naprej."
Skozi njegovo življenjsko pot se je na žalni slovesnosti z besedami sprehodil podžupan
občine Marjan Malek in svoj govor zaključil z besedami: "Spoštovani Bojan, tvoje
zdravje in počutje smo občani ob tvoji družini zelo pozorno spremljali, nismo niti malo
slutili, da se bo prenehala tvoja pot življenja, da se bomo danes zbrali občani, občanke,
predstavniki društev, prijatelji ali tvoji znanci, člani občinskega sveta, delavci občinske
uprave in podjetja Gradnje, da spregovorimo o tebi in na ta način na žalni seji
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poslovimo od tebe Bojan, kot moža, očeta, brata in seveda od župana Občine Starše".
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DS za ustavno presojo zakona o gradbeništvu
01.07.2020 22:15

Ljubljana, 01. julija (STA) - Državni svet je danes sprejel zahtevo za začetek postopka
za oceno ustavnosti določila gradbenega zakona, ki govori o gradnji brez
gradbenega dovoljenja. DS bo predlagal prednostno obravnavo zadeve, do odločitve
pa tudi začasno zadržanje izvrševanja omenjenega določila zakona.
"Čim hitrejša odločitev o tem problemu bo po mnenju DS bistveno pripomogla k
vzpostavitvi učinkovitega varstva na osnovi spoštovanja načela enakega varstva pravic,
pravice do sodnega varstva in pravnega sredstva za vse posameznike, ki lahko utrpijo
škodo na podlagi odstranitve objektov," so v sporočilu za javnost po današnji seji navedli v
DS.
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Državni svetniki ustavno izpodbijajo 5. člen gradbenega zakona, ki določa pogoje za
gradnjo brez gradbenega dovoljenja. Skladno z zakonskim določilom gradbeno dovoljenje
za gradnjo in prijava začetka gradnje nista pogoj za enostaven objekt, vzdrževanje objektov
in vzdrževalna dela v javno korist, začasen objekt in izvrševanje izrečenega inšpekcijskega
ukrepa. Odstranitev objekta se lahko začne na podlagi prijave začetka gradnje.
Gradbeni zakon se sicer uporablja od 1. junija 2018, ko sta se začela uporabljati tudi zakon
o urejanju prostora ter zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Omenjeni zakoni naj bi,
kot so ob pripravi zakonov poudarili na ministrstvu za okolje in prostor, med drugim prinesli
racionalnejše in krajše postopke, lažje usklajevanje različnih interesov, večjo pravno
varnost vlagateljev in bolj učinkovit nadzor.
Državni svet je že v letu 2018 pripravil novelo gradbenega zakona, s katero je želel
spremeniti določila glede obveznosti preverjanja, ali je za objekt izdano gradbeno
dovoljenje, a DZ takrat njegovega predloga ni podprl. Maja lani je ministrstvo v javno
obravnavo dalo osnutka predlogov novel gradbenega zakona in zakona o urejanju prostora,
s katerima je želelo odpraviti pomanjkljivosti, ki so se pokazale po celoviti zakonodajni
prenovi področja v letu 2018. Prispele so številne pripombe, vladna obravnava pa je bila
predvidena za lansko jesen, a do nje (še) ni prišlo.
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Na kratko iz gospodarstva
01.07.2020 22:16

Ljubljana, 01. julija (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge
informacije iz poslovnega okolja.
NLB je prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočila, da je s ciljem optimizacije kapitala
na konsolidirani osnovi z Mednarodno agencijo za zavarovanje investicij (Miga) iz skupine
Svetovne banke) sklenila pogodbe o varovanju pred tveganjem razlastitve obveznih rezerv,
ki jih imajo članice skupine NLB pri svojih lokalnih centralnih bankah. Pogodbe so bile
podpisane 30. junija za vsako posamezno bančno članico skupine, medtem ko bo
varovanje začelo veljati 31. julija. Posledično se bo po navedbah banke obseg tvegane
aktive NLB na konsolidirani ravni z 31. julijem zmanjšal za 303,1 milijona evrov.
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Družba za upravljanje terjatev bank kot edina lastnica se je na torkovi skupščini delničarjev
Mariborske livarne Maribor seznanila s poslovanjem v letu 2019, v katerem je družba ob 41
milijonih evrov prihodkov od prodaje več kot prepolovila izgubo v primerjavi z letom prej, ta
pa je dosegla nekaj več kot 600.000 evrov. Podelili so razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za lani ter za čas epidemije covida-19 od letošnjega marca do konca maja začasno
znižali prejemke nadzornikom, je razvidno iz današnje objave zapisnika skupščine,
objavljenega na spletnih straneh Ajpesa.
Uprava družbe Javna razsvetljava iz Ljubljane je preklicala skupščino družbe, predvideno
za 7. julija. Ostaja pa v veljavi sklic skupščine, na kateri naj bi 21. julija med drugim odločali
o dokapitalizaciji, imenovali pa tudi posebnega revizorja, ki bo preveril posamezne posle
Javne razsvetljave z družbama Frozaria s Cipra ter Lighting razsvetljava iz Ljubljane, je
razvidno iz današnje objave na Ajpesu.
Družba za upravljanje terjatev bank je za štiri dni, do 10. julija, podaljšala rok za oddajo
zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in
druge poslovne storitve CPK iz Kopra.
Izolski Dinit Card Services, procesor kartičnih shem Diners Club International in Discover,
je pridobil še certifikat za procesiranje kartične sheme Mastercard. Podjetju to odpira nove
poslovne priložnosti na področju sodelovanja z različnimi finančnimi institucijami v regiji, so
zapisali v sporočilu za javnost. "Pridobitev certifikata za procesiranje kartične sheme
Mastercard so po eni strani narekovale potrebe trga, po drugi strani pa gre za naš naravni
razvoj v procesu širitve portfelja storitev na področju procesiranja plačil," je pojasnil izvršni
direktor Dinit Card Services Primož Patru.
Mariborsko komunalno podjetje Nigrad je za 3. avgust sklicalo skupščino, na kateri se bodo
delničarji seznanili s poslovanjem v lanskem letu ter odločali o predlogu, da bilančni
dobiček za leto 2019 v višini 388.243 evrov ostane nerazporejen. Na dnevnem redu je tudi
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določitev prejemkov članov nadzornega sveta, je razvidno iz današnje objave sklica
skupščine na Ajpesu.
Turizem Ljubljana je zaradi vladnega odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi
zbiranja več kot 50 ljudi v Sloveniji odpovedal promocijska nastopa na Štajerskem in v
Pomurju, ki so jih napovedali za ta četrtek oz. petek. O novih datumih bodo obvestili, ko bo
situacija primerna za izvedbo prireditve, so navedli. Turizem Ljubljana naj bi na dogodkih
predstavil večdnevne pakete, ki so jih pripravili za dopustovanje v prestolnici in so primerni
za družine, ljubitelje kulture, športa in kulinarike.
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Delničarji družbe Kolpa iz Metlike so se na današnji skupščini seznanili z lanskim
poslovanjem ter sklenili, da 7,8 milijona evrov bilančnega dobička za leto 2019 ostane
nerazporejenega. Zaradi poteka mandata dvema članoma nadzornega sveta z 18. julijem
so za nova nadzornika izvolili Mirjano Kulovec in Jožeta Kastelica, je razvidno iz objave
zapisnika skupščine na Ajpesu.
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31. REDNA SEJA
DRŽAVNEGA SVETA RS
sreda, 1. 07. 2020

Na prvi poletni seji državni svetniki podprli vrsto zanimivih pobud
Na današnji 31. redni seji Državnega sveta RS so svetniki obravnavali poročilo Zagovornika načel enakosti za
leto 2019, odgovor Vlade RS glede možnosti Državnega sveta, da se odreče možnosti veta ter se seznanili z
zaključki nedavnega posveta Primorska po krizi Covid-19. Nov mandat v Državnem svetu pa je pričel državni
svetnik Željko Vogrin, ki tako kot njegov predhodnik zastopa lokalne interese.
Državni svet je obravnaval odgovor Vlade RS na dopis predsednika DS, poslanega 12. maja, glede pomanjkljive
ureditve vloge DS v postopkih, predvidenih v 21.a členu Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Žal Vlada RS v
svojem odgovoru ni predlagala nobene konkretne rešitve za probleme, na katere je opozoril v svojem dopisu in s
katerim je pozval k celoviti ureditvi ustavne in zakonske podlage za odločanje DS o tem, da DZ pred razglasitvijo
zakona o njem še enkrat odloča. Vlada je zapisala, da bo v najkrajšem možnem času pripravila novelo omenjenega
zakona, s katero bo odpravila vse neskladnosti.
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O urejanju prostora, zadrugah in cestah
Tudi na tokratni seji so imeli državni svetniki vrsto zanimivih pobud in vprašanj. Komisija za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj ter Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport sta podali pobudo, da Ministrstvo za okolje in
prostor v okviru načrtovane spremembe prostorske in gradbene zakonodaje sistemsko uredi vprašanje klasifikacije
delovnih prostorov za umetniško ustvarjanje (npr. umetniški oz. bivalni atelje, delavnica, laboratorij, studio) in v okviru
tega spremeni oz. dopolni Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), ki določa klasifikacijo vrste
objektov glede na namen njihove uporabe, ter v njenem okviru posebej opredeli tovrstne prostore. Zdaj veljavna
ureditev tega ne ureja, s spremembo pa bi ustvarjalci na področju umetnosti in kulture dobili možnost za oprostitev ali
zmanjšanje višine NUSZ, ki danes predstavlja pomemben delež stroškov njihovega umetniškega delovanja, saj so ti
prostori večinoma obravnavani kot poslovni ali stanovanjski prostori.
Državni svetnik Cvetko Zupančič pa je na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naslovil vprašanje o tem,
ali spremlja poslovanje in veljavnost odločitev organov kmetijskih zadrug ter ali je seznanjeno s težavami pri izvedbi
volitev organov kmetijskih zadrug v času epidemije Covid-19. Prav tako ga zanima stališče ministrstva glede
veljavnosti pravnih poslov in aktov organov posameznih kmetijskih zadrug po poteku njihovega mandata, vključno z
razpisom datuma volitev. V primerih, ko je organom zadrug potekel mandat, se namreč zastavlja vprašanje
veljavnosti aktov in pravnih poslov, ki so jih organi zadrug sklepali v obdobju od izteka mandata do novih volitev.
Državni svetnik Branko Tomažič pa je na omenjeno ministrstvo naslovil vprašanje o ukrepih za razbremenitev
administrativnih postopkov, da bi bili za uporabnika prijaznejši, manj obremenjujoči, hitreje izvedljivi in cenejši.
Državni svetnik Samer Khalil je Vladi RS in Ministrstvu za infrastrukturo zastavil vprašanje, kdaj se bo določilo
investitorja za namen priprave in izvajanja gradnje nove državne ceste od priključka Maline do mednarodnega
mejnega prehoda Metlika in priključka Črnomelj jug. Za čimprejšnjo določitev investitorja se že več kot eno leto
zavzemajo vse tri belokranjske občine, saj je to pogoj, da se ureditev krožišča uvrsti v plane priprave in izgradnje.
Ministrstvu za okolje in prostor pa je državni svetnik Franci Rokavec podal pobudo, naj čim prej pristopi k pripravi
spremembe Zakona o urejanju prostora (Uradni list št. 61/17) in tako razbremeni občinski prostorski načrt odvečnih
vsebin in skrajša čas za izvedbo investicij tako, da se občinski prostorski načrt spremeni v prostorski akt, ki bo določal
zgolj osnovno namensko rabo prostora, podrobnejšo rabo prostora pa se določa z izvedbenimi dokumenti (občinskim
podrobnim prostorskim načrtom, prostorskimi ureditvenimi pogoji itd.). Trenutni sistem namreč pretirano ovira tako
investitorje kot lokalne skupnosti in državljane, saj ne določa zgolj namenske rabe prostora, ampak med drugim tudi
ureditveno območje naselij, območja prenove, prostorske izvedbene pogoje in pogoje glede gradnje komunalne
opreme in druge gospodarske javne infrastrukture ter obveznosti priključevanja nanjo. OPN je tako na podlagi
trenutno veljavne zakonodaje zamišljen kot glavni izvedbeni prostorski akt, ki naj bi zajel čim več pogojev za urejanje
prostora, z drugimi izvedbenimi prostorskimi akti pa naj bi se reševalo zgolj tisto, kar z OPN ni možno opredeliti.

69

Ds-rs.si
Država: Slovenija

01.07.2020
Sreda, 23:02

Kazalo

http://www.ds-rs.si/?q=novice/31-redna-seja-drzavn...

2/3

Zahtevali oceno ustavnosti gradbenega zakona
V nadaljevanju seje so državni svetniki sprejeli tudi zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega
odstavka 5. člena Gradbenega zakona, zahtevo za začasno zadržanje izvrševanje omenjenega odstavka člena
zakona in njegovo prednostno obravnavo. Čim hitrejša odločitev o tem problemu bo po mnenju DS bistveno
pripomogla k vzpostavitvi učinkovitega varstva na osnovi spoštovanja načela enakega varstva pravic, pravice do
sodnega varstva in pravnega sredstva za vse posameznike, ki lahko utrpijo škodo na podlagi odstranitve objektov.
Devet zaključkov s posveta o Primorski po krizi Covid-19
Seznanili so se z delom Statističnega sveta RS v letu 2019, ki je posvetovalno telo za strateška in razvojna vprašanja
državne statistike. Poleg tega so se seznanili tudi z zaključki posveta Primorska po krizi Covid-19, ki ga je DS
organiziral 5. junija. Na podlagi uvodnih predstavitev in opravljene razprave na posvetu so oblikovali zaključke v
devetih točkah. Tako so med drugim navedli, da udeleženci posveta pričakujejo dodatno nekaj mesečno oprostitev
plačila ali delno subvencioniranje socialnih prispevkov za mikro, mala in srednja podjetja ter samostojne podjetnike na
področju Severnoprimorske in Obalno-kraške regije ter Brkinov, podaljšanje subvencij za začasno čakanje na delo in
skrajšanje delovnega časa ter aktiviranje pomoči in prednostno obravnavo regije znotraj že obstoječih programov na
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predlagali so
premestitev cestninske postaje za elektronsko cestninjenje na Vogrsko, z izhodom Nova Gorica ter oblikovanje
posebne delovne skupine, ki bo redno mesečno preverjala proces oblikovanja in izvajanja ukrepov ter aktualno sliko v
regiji.
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Video in foto: Milan Skledar /S-tv
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Ob polletju kar 18 novih članov
01.07.2020

V prvem polletju 2020 se je logaški zbornici pridružilo kar 18 novih prostovoljnih članov in s tem še
okrepilo številčnost članstva zbornice. Veseli nas, da je toliko podjetnikov prepoznalo, da se splača biti
član Območne obrtno-podjetniške zbornice Logatec in s tem tudi Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
– najboljšega servisa za malo gospodarstvo pri nas. Dobrodošli med nami!
V času epidemije novega koronavirusa se je še enkrat znova izkazalo, da lahko obrtniki in podjetniki le povezani
dosežemo več. Namreč v teh izjemno težkih časih, ko je epidemija prišla povsem nepričakovano in nenadoma,
smo se na obrtno-podjetniški zbornici borili prav za vse obrtnike in podjetnike. Številne pomembne ukrepe je
vlada sprejela ravno na predlog zbornice, tako za delodajalce kot samozaposlene.
Na Območni obrtno-podjetniški zbornici Logatec se kot podporna podjetniška organizacija zavedamo, da je zdaj
še toliko bolj pomembno, da pomagamo malemu gospodarstvu. Zato v tem času zagotavljamo hitre odgovore,
nasvete in logaško malo gospodarstvo dnevno seznanjamo s koristnimi informacijami. Logatec se lahko pohvali
z agilnim podpornim podjetniškim servisom.
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V obdobju od 1. januarja od 30. junija 2020 so se nam v članstvu pridružili:
TALG, izdelava embalaže in hiš iz lesa, d.o.o.
LZ DESIGN, konstruiranje in proizvodnja letal, d.o.o.
Kovinarstvo Sivec, varjenje, obdelava in montaža, Erik Sivec s.p.
Energetsko in ﬁnančno svetovanje ter prodaja, Jure Žagar s.p.
KIMM, izdelava in prodaja kovinskih izdelkov, d.o.o.
TRGOPROMET-ENIKO, trgovina, d.o.o.
Konjeništvo, Žan Sovan s.p.
ŠUDO TRANSPORT, Jasna Haﬁzović s.p.
NMC podjetje za avtomatizacijo d.o.o., Logatec
Marche Gostinstvo d.o.o.
DELMAN, prevozi in storitve, d.o.o.
Priprava in dostava hrane, Žiga Čičmirko s.p.
DSD DVIGALA, montaža, servis, remont in projektiranje dvigal d.o.o. Logatec
LMM PROFESIONAL proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
ŽERJAL, prevozništvo in gradbeništvo, d.o.o.
OKK, obdelava kovin, d.o.o.
GRADBENIŠTVO DRS, nizke gradnje in splošna gradbena dela d.o.o.
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Gostilna Matej Rupnik s.p.
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