Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 9. 3. 2020
Število objav: 11
Internet: 10
Tisk: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 11
Inženirski dan: 0

Naslov

V Nemčiji lažji vstop delavcem izven EU-ja

Zaporedna št.
1

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 3. 2020

Stran v zbirki:
5

Avtor

K. S. , Polona Fijavž

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...sistem. V nasprotnem primeru bodo morala podjetja zavračati naročila, prodajalne krajšati delovni čas. Za zdaj
kvalificirane delovne sile primanjkuje v gradbeništvu, negi, postrežbi, gastronomiji, v pekarnah, iščejo IT strokovnjake.
Begunci kot velilka priložnost "Do leta 2030 bo 2 milijona manj zaposlenih na trgu...

Naslov

V okviru projekta Greencycle novi koraki v krožno gospodarstvo

Zaporedna št.
2

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 8. 3. 2020

Stran v zbirki:
6

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...kjer se ukvarjajo z razvojem možnosti za predelavo bioloških odpadkov v uporabne zemljine, in Cinderella, ki se
osredotoča na ponovno uporabo odpadkov v gradbeništvu. "Projekt Greencycle je tisti prvi projekt, ki je iniciiral ostale
aktivnosti in zdaj je teh projektov v Mariboru kar nekaj," je dejal Kos. "To je bila...

Naslov

Tedenska napoved - Slovenija od 9. do 15. 3.

Zaporedna št.
3

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 8. 3. 2020

Stran v zbirki:
9

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...posle, Jerneja Pikala o ustanovitvi mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco. LJUBLJANA Novinarska konferenca predstavnikov GZS-Zbornice gradbeništva in industrije gradbenih materialov ter podjetij
Kolektor CPG, Pomgrad in CGP o prihodnosti slovenskega gradbeništva. STRASBOURG - Na Evropskem sodišču...

Naslov

Tedenska napoved - Slovenija od 9. do 15. 3.

Zaporedna št.
4

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 9. 3. 2020

Stran v zbirki:
12

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...posle, Jerneja Pikala o ustanovitvi mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco. LJUBLJANA Novinarska konferenca predstavnikov GZS-Zbornice gradbeništva in industrije gradbenih materialov ter podjetij
Kolektor CPG, Pomgrad in CGP o prihodnosti slovenskega gradbeništva. STRASBOURG - Na Evropskem sodišču...

Naslov

V Nemčiji lažji vstop delavcem izven EU-ja

Zaporedna št.
5

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 3. 2020

Stran v zbirki:
13

Avtor

K. S. , Polona Fijavž

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...vstopila v veljavo nova delovna zakonodaja, ki lajša vstop kvalificirane delovne sile za delavce izven držav Evropske
unije. Nemčiji delavcev primanjkuje v gradbeništvu, negi, postrežbi, gastronomiji, v pekarnah... Foto: EPA
Najpomembnejša razlika je, da ne bo več prednostnega preverjanja ali za delovno mesto obstaja...
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Tisk
Zaporedna št.
6
Stran v zbirki:
17
Povzetek

Naslov

KO SE ZALOMI GRADNJA SANJSKE HIŠE

Medij

Svet24, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 3. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 16

V okviru projekta Greencycle novi koraki v krožno gospodarstvo

Zaporedna št.
7

Medij

Krog.sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 3. 2020

Stran v zbirki:
19

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

...kjer se ukvarjajo z razvojem možnosti za predelavo bioloških odpadkov v uporabne zemljine, in Cinderella, ki se
osredotoča na ponovno uporabo odpadkov v gradbeništvu. "Projekt Greencycle je tisti prvi projekt, ki je iniciiral ostale
aktivnosti in zdaj je teh projektov v Mariboru kar nekaj," je dejal Kos. "To je bila...

Naslov

V Nemčiji lažji vstop za delavce, ki niso iz EU-ja

Zaporedna št.
8

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 8. 3. 2020

Stran v zbirki:
20

Avtor

K. S. , Polona Fijavž

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...sistem. V nasprotnem primeru bodo morala podjetja zavračati naročila, prodajalne krajšati delovni čas. Za zdaj
kvalificirane delovne sile primanjkuje v gradbeništvu, negi, postrežbi, gastronomiji, pekarnah, iščejo pa tudi
IT-strokovnjake. Begunci kot velika priložnost"Do leta 2030 bo dva milijona manj zaposlenih na...

Naslov

V okviru projekta Greencycle novi koraki v krožno gospodarstvo

Zaporedna št.
9

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 3. 2020

Stran v zbirki:
22

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...kjer se ukvarjajo z razvojem možnosti za predelavo bioloških odpadkov v uporabne zemljine, in Cinderella, ki se
osredotoča na ponovno uporabo odpadkov v gradbeništvu. "Projekt Greencycle je tisti prvi projekt, ki je iniciiral ostale
aktivnosti in zdaj je teh projektov v Mariboru kar nekaj," je dejal Kos. "To je bila...

Naslov

Prioritete inšpekcijskih nadzorov FURS za leto 2020

Zaporedna št.
10

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 3. 2020

Stran v zbirki:
26

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

2

KO SE ZALOMI GRADNJA SANJSKE HIŽE Investitorja čakata odpravo napak. iTvajnle>r proprirnn rin jt> HiTaTav i H
RAZOČARANA INVESTITORJA Namesto da bi že več mesecev uživala v svoji novi hiši, naš bralec in njegova
partnerica čakata, da bo izvajalec zaključil odpravo napak, ki so nastale pri

Naslov

Internet

Površina: 1.588 cm

...ekonomije bo usmerjen na področja in dejavnosti, ki so na podlagi informacij iz okolja in izkušenj nadzorov iz
preteklosti, opredeljene kot tvegane, in sicer gradbeništvo, taksisti, oddajanje sob v turistični najem (sobodajalci) in
druge storitvene dejavnosti, kot so računovodski servisi, varuške, čistilni servisi ter športne...

3

Naslov

V Nemčiji lažji vstop za delavce, ki niso iz EU-ja

Zaporedna št.
11

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 3. 2020

Stran v zbirki:
27

Avtor

K. S. , Polona Fijavž

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Nemčiji delavcev primanjkuje v gradbeništvu, negi, postrežbi, gastronomiji, pekarnah... Foto: EPA Najpomembnejša
razlika je, da ne bo več prednostnega preverjanja, ali za delovno mesto obstaja nekdo...
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V Nemčiji lažji vstop za delavce, ki niso iz EU-ja
Z marcem nova delovna zakonodaja
K. S., Polona Fijavž, Radio Slovenija| 8. marec 2020 ob 17:14
Berlin - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Nemčiji delavcev primanjkuje v gradbeništvu, negi, postrežbi, gastronomiji, pekarnah ... Foto: EPA

Marca je v Nemčiji začela veljati nova delovna zakonodaja, ki lajša vstop kvalificirane
delovne sile za delavce, ki niso iz držav Evropske unije.
Najpomembnejša razlika je, da ne bo več prednostnega preverjanja, ali za delovno mesto obstaja nekdo
iz Nemčije ali EU-ja. Kvalificiranih delavcev primanjkuje v vseh zveznih deželah, zaradi česar bodo
posledice za nemško gospodarstvo vse večje, opozarjajo strokovnjaki. Prihodi kvalificiranih delavcev iz
držav EU-ja namreč upadajo.
Že nekaj časa z Inštituta za raziskavo trga dela opozarjajo, da Nemčija vsako leto potrebuje 146.000
delavcev, ki ne prihajajo iz držav EU-ja, če želijo preprečiti upad gospodarske rasti in ohraniti vzdržen
socialni sistem.
V nasprotnem primeru bodo morala podjetja zavračati naročila, prodajalne krajšati delovni čas. Za zdaj
kvalificirane delovne sile primanjkuje v gradbeništvu, negi, postrežbi, gastronomiji, pekarnah, iščejo pa
tudi IT-strokovnjake.

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

Begunci kot velika priložnost
"Do leta 2030 bo dva milijona manj zaposlenih na trgu delovne sile in brez priseljevanja in kvalificirane
delovne sile nemško gospodarstvo ne more več rasti," je povedal Gregor Berghauser iz Industrijske in
trgovinske zbornice Düsseldorf. "Begunci so priložnost za trg delovne sile, številni že delajo, ampak
potrebe ostajajo."
Kandidati za delo, ki prihajajo iz držav zunaj Unije, bodo morali izpolnjevati nemške standarde delovnih
kvalifikacij in imeti konkretno ponudbo za delo, preden bodo lahko dobili dovoljenja. Za starejše od 45
let velja, da morajo zaslužiti vsaj 3685 evrov bruto ali imeti finančni načrt za upokojevanje.
"Nismo edini, ki iščemo kvalificirano delovno silo, tekmovalnost je velika, kar pomeni, da moramo ponuditi
dobre razmere za delo," pravi nemška kanclerka Angela Merkel. Novi zakon je prvi korak na tej poti.
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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!

V okviru projekta Greencycle novi koraki v
krožno gospodarstvo
V Mariboru je ta teden potekala zaključna konferenca evropskega projekta Greencycle, v okviru katerega so v tem mestu
spisali strategijo prehoda v krožno gospodarstvo. To je mestni svet sprejel že pred dvema letoma, zdaj pa so podpisali s
partnerji še manifest, da bodo še naprej hodili v tej smeri.
Mestna občina Maribor je bila vodilna v projektu, v katerem je bilo od jeseni 2016 združenih deset partnerjev iz petih
držav Evropske unije (poleg Slovenije še Avstrije, Nemčije, Francije in Italije). Njegov ključni cilj je bilo oblikovanje modela
za vzpostavitev sistema krožne ekonomije kot načina za dosego ciljev za zmanjšanje toplogrednih plinov.
"Greencycle je bil prvi projekt, ki smo ga skladno z usmeritvami Maribora v področje krožnega gospodarstva pridobili iz
evropskih sredstev," je za STA povedal Igor Kos iz mariborskega Inštituta Wcycle.
Najprej so se lotili pisanja strategije in to je mestni svet potrdil že junija 2018. "Skozi to smo dobili nabor projektov, ki so jih
javna podjetja identificirala, hkrati smo začeli dvigati ozaveščenost o potrebnih spremembah v sistemu. Mislim, da je zdaj
že večini ljudi jasno, da z linearnim gospodarstvom dolgoročno ne moremo nadaljevati," je pojasnil Kos.
Na podlagi izkušenj iz projekta Greencycle so pripravili tudi druge evropske projekte, kot sta Urbana zemljina za hrano,
kjer se ukvarjajo z razvojem možnosti za predelavo bioloških odpadkov v uporabne zemljine, in Cinderella, ki se
osredotoča na ponovno uporabo odpadkov v gradbeništvu.
"Projekt Greencycle je tisti prvi projekt, ki je iniciiral ostale aktivnosti in zdaj je teh projektov v Mariboru kar nekaj," je dejal
Kos. "To je bila torej prva startna točka, kjer smo dobili pozitiven signal, da smo na pravi poti, in danes je Maribor
najnaprednejše mesto na področju krožnega gospodarstva v Sloveniji," je prepričan.
Na zaključni konferenci so s partnerji slovesno podpisali Greencycle manifest, s katerim so se zavezali, da bodo delovali v
smeri ciljev, ki so jih izluščili iz dobrih praks na področju krožnega gospodarstva v posameznih partnerskih mestih. "Cilj
manifesta je ozaveščanje. S partnerji smo uskladili 12 ciljev, ki jim bomo sledili. Vabljeni tudi vsi ostali, tako posamezniki
kot organizacije, da ga podpišejo in nato delujejo v tej smeri," je dejal Kos.
Manifest je dosegljiv na spletni strani greencycle.si. Tam se po besedah Kosa lahko tudi izmenjujejo izkušnje ali poteka
povezovanje za nadaljnje aktivnosti. Skupna vrednost projekta Greencycle, razdeljena med partnerje, je 1,9 milijona evrov
.
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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!

Tedenska napoved - Slovenija od 9. do 15. 3.
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije od 9. do 15. marca.
PONEDELJEK, 9. marca
LJUBLJANA - Seja Sveta za nacionalno varnost, na kateri bodo govorili o ukrepih ob širjenju novega koronavirusa.
BRUSELJ - Plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, na katerem bodo med drugim predstavili evropski podnebni
zakon tar razpravljali o razmerah na meji med Grčijo in Turčijo, o razmerah ob izbruhu koronavirusa in o strategiji odnosov
med EU in Afriko. (do 12.)
LJUBLJANA - Seja strokovnega sveta za konkurenčno in stabilno poslovno okolje, glavna tema bo vpliv novega
koronavirusa na gospodarstvo.
LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor bo sprejel poveljnika Nacionalne garde Kolorada generalmajorja
Michaela Loha.
PTUJ - Seja kolegija županov Spodnjega Podravja, na kateri bodo med drugim obravnavali problematiko odpadne
embalaže.
ROJE - Iz Državnega logističnega centra bodo odpremili materialno pomoč Grčiji za potrebe civilne zaščite ob
povečanem migracijskem toku.
LJUBLJANA - Posvet Komisije za enake možnosti na področju znanosti o prezrtih dimenzijah spola v znanstvenih
raziskavah, sodeloval bo tudi šolski minister, ki opravlja tekoče posle, Jernej Pikalo.
LJUBLJANA - Seja programskega sveta RTV Slovenija, obravnavali bodo tudi letno poročilo ter poročilo o delu
programskega sveta in komisij v letu 2019.
CELJE - Novinarska konferenca Policijske uprave Celje ob koncu obširne preiskave s področja trgovine z ljudmi in
prostitucije.
LJUBLJANA - Predstavitev znanstvene monografije avtorice Andreje Valič Zver z naslovom Jože Pučnik: Oče slovenske
države.
LJUBLJANA - Pogovor z mednarodnim sekretarjem madžarske socialistične stranke Balazsem Baranyjem v organizaciji
SD z naslovom Živeti pod Orbanom.
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja v primeru domnevne korupcije v zdravstvu. (še 11.)
TOREK, 10. marca
LJUBLJANA - Začela se bodo zaslišanja ministrskih kandidatov pred pristojnimi telesi DZ - odbor za zunanjo politiko bo
zaslišal kandidata za ministra za zunanje zadeve Anžeta Logarja, odbor za delo kandidata za ministra za delo Janeza
Ciglerja Kralja, odbor za obrambo pa kandidata za ministra za obrambo Mateja Tonina.
LJUBLJANA - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide bo obravnaval predlog dopolnitev zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter novelo zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca šolskega ministra, ki opravlja tekoče posle, Jerneja Pikala o ustanovitvi
mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca predstavnikov GZS-Zbornice gradbeništva in industrije gradbenih materialov ter
podjetij Kolektor CPG, Pomgrad in CGP o prihodnosti slovenskega gradbeništva.
STRASBOURG - Na Evropskem sodišču za človekove pravice tožba 16 slovenskih državljanov romskega porekla proti
Sloveniji zaradi domnevnega pomanjkanja dostopa do pitne in sanitarne vode.
LJUBLJANA - Seja Koordinacije zdravniških organizacij, na kateri bodo pripravili prioritetno listo težav v javnem
zdravstvu za novo vlado.
PORTOROŽ - Posvet v organizaciji Zadružne zveze Slovenije o prihodnosti slovenskega podeželja ter vlogi kmetijstva in
zadružništva po letu 2020. (še 11.)
LUXEMBOURG - Eurostat bo objavil tretjo oceno gibanja BDP v evrskem območju in celotni EU za zadnje lansko
četrtletje in celotno 2019.
LJUBLJANA - Okrogla miza v organizaciji Centra za mednarodne odnose o slovensko-italijanskih odnosih, sodelovala
bosta tudi dolgoletni novinar Primorskega dnevnika Bojan Brezigar in nekdanji veleposlanik RS v Rimu Iztok Mirošič.
VRANSKO - Novinarska konferenca AMZS o izboru za najboljše mlade voznico in najboljšega mladega voznika Slovenije
2020.
LJUBLJANA - Veljati bodo začele nove cene reguliranih naftnih derivatov.
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja v aferi z dodatki za stalno pripravljenost na ljubljanski
ekonomski fakulteti. (še 13.)
LJUBLJANA - Dan mučencev.
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SREDA, 11. marca
LJUBLJANA - Nadaljevala se bodo zaslišanja ministrskih kandidatov pred pristojnimi telesi DZ - odbor za notranje
zadeve bo zaslišal kandidata za ministra za javno upravo Boštjana Koritnika in za ministra za notranje zadeve Aleša
Hojsa, odbor za kmetijstvo kandidatko za ministrico za kmetijstvo Aleksandro Pivec, odbor za finance pa kandidata za
ministra za finance Andreja Širclja.
LJUBLJANA - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo bo med drugim obravnaval predlog
dopolnitev zakona o nadzoru državne meje. Na ločeni seji bo na zahtevo poslanske skupine NSi obravnaval odločitev
SDT, da opusti pregon zoper domnevne storilce zlorabe položaja v primeru Farrokh.
LJUBLJANA - Odbor DZ za finance bo obravnaval predlog spremembe zakona o ukrepih na področju plač in drugih
stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin, predlog zakona o računskem sodišču
in predlog spremembe zakona o dohodnini.
BRUSELJ - Evropski parlament bo razpravljal o očitkih Madžarski glede vmešavanja v medije v Sloveniji in Severni
Makedoniji.
OPATIJA - Neformalno zasedanje ministrov za promet EU.
LJUBLJANA - Statistični urad RS bo objavil podatke o zunanji trgovini za januar.
CELJE - Cinkarna Celje bo objavila nerevidirano letno poročilo za 2019.
CELJE - Novinarska konferenca ZSSS, Območne organizacije Savinjska o minimalni plači ter aktualnem dogajanju v
družbah na območju Savinjske regije.
LJUBLJANA - Mednarodna konferenca Dnevi korporativne varnosti. (še 12.)
LJUBLJANA - Novinarska konferenca Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije ob dnevu žil.
LJUBLJANA - Podelitev štipendij programa L'oreal-Unesco Za ženske v znanosti.
LJUBLJANA - Festival dokumentarnega filma. (do 18.)
CELJE - Začetek Dnevov komedije s predstavo Addamsovi, ki jo je režiral Aleksandar Popovski. (do 22.)
LJUBLJANA/TRŽIČ - Na predvečer Gregorjevega bodo v nekaterih slovenskih krajih spuščali v vodo gregorčke.
ČETRTEK, 12. marca
LJUBLJANA - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor bo zaslišal kandidata za okoljskega ministra Andreja Vizjaka
in za ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, odbor za gospodarstvo kandidata za gospodarskega ministra Zdravka
Počivalška, odbor za izobraževanje kandidatko za ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec ter odbor
za pravosodje kandidatko za ministrico za pravosodje Lilijano Kozlovič.
BRUSELJ - Zasedanje ministrov EU za trgovino, ki bo med drugim obravnaval aktualno dogajanje glede trgovinskih
odnosov s Kitajsko in ZDA ter vpliv izbruha novega koronavirusa na dobavne verige in trgovinske tokove.
LJUBLJANA - Javna predstavitev mnenj o noveli zakona o orožju, ki jo pripravlja odbor DZ za notranje zadeve, javno
upravo in lokalno samoupravo.
LJUBLJANA - Odbor DZ za zdravstvo bo obravnaval novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju.
LJUBLJANA - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor bo obravnaval novelo zakona o vodah in novelo
energetskega zakona.
DALLAS - V okviru partnerstva več slovenskih institucij s košarkarskim klubom Dallas Mavericks, v katerem igra
slovenski košarkar Luka Dončić, bo potekala poslovna konferenca Texas feels Slovenia.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca z nagrajenci in podelitev nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške
dosežke.
MORAVSKE TOPLICE - Odprtje dvodnevnega strokovnega posveta o okoljski samozadostnosti Slovenije. V petek se ga
bo udeležila tudi kmetijska ministrica, ki opravlja tekoče posle, Aleksandra Pivec.
PORTOROŽ - Konferenca Dnevi javnih naročil v organizaciji Agencije za management in Društva za javna naročila. (še
13.)
LJUBLJANA - Novinarska konferenca s predstavitvijo Pripovedovalskega festivala, ki bo od 20. do 29. 3.
LJUBLJANA - Predstavitev programa 35. Slovenskih glasbenih dnevov, ki bodo od 15. do 23. 4.
LJUBLJANA - V MGL premiera drame Koščki svetlobe angleškega avtorja Simona Longmana v prevodu Eve Mahkovic
in režiji Barbare Zemljič.
LJUBLJANA - Na višjem sodišču javna seja v obravnavi pritožbe tožilstva v zadevi Radan.
LJUBLJANA - Gregorjevo, ki v slovenskem ljudskem izročilu velja za dan zaljubljencev.
LJUBLJANA - Svetovni dan ledvic.
PETEK, 13. marca
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LJUBLJANA - Sklenila se bodo zaslišanja kandidatov za ministre pred odbori DZ: odbor za zdravstvo bo zaslišal
kandidata za ministra za zdravje Tomaža Gantarja, odbor za zadeve EU in odbor za gospodarstvo na skupni seji
kandidata za ministra za kohezijsko politiko Zvonka Černača, odbor za kulturo kandidata za ministra za kulturo Vaska
Simonitija, komisija za odnose s Slovenci po svetu pa kandidatko za ministrico, pristojno za to področje Heleno Jaklitsch.
TUHELJ - Slovensko-hrvaški gospodarski forum, osrednja gosta bosta gospodarski minister, ki opravlja tekoče posle,
Zdravko Počivalšek ter hrvaški gospodarski minister Darko Horvat.
BRUSELJ - Zasedanje ministrov EU za notranje zadeve, iz Slovenije se ga bo udeležil Boštjan Poklukar.
LJUBLJANA - Petrol bo objavil poročilo o poslovanju za leto 2019.
IDRIJA - Seja sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne regije, na kateri bodo med drugim razpravljali o problematiki
zdravstva v regiji.
LJUBLJANA - Podelitev Jesenkovih nagrad, najvišjih priznanj s področja biotehniških ved v Sloveniji.
LJUBLJANA - Mednarodni sejem zbirateljstva Collecta. (še 14.)
CELJE - Začetek sejmov Altermed, Flora, Kulinart in Svet ribolova ter festivala kave. (do 15.)
KRANJSKA GORA - Dobrodelno smučarsko tekmovanje Grubin memorial.
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču predobravnavni narok za enega od soobtoženih v zadevi Stožice.
LJUBLJANA - Mednarodni dan spanja.
SOBOTA, 14. marca
KRANJSKA GORA - Najboljši alpski smučarji se bodo pomerili na veleslalomski tekmi za pokal Vitranc.
SLOVENJ GRADEC - Letna skupščina Zveze policijskih veteranskih društev Sever, nagovor bo imel minister, ki opravlja
tekoče posle, Boštjan Poklukar.
CELJE - Začetek sejma ApiSlovenija, ki se ga bo udeležila tudi ministrica Aleksandra Pivec, ter sejma Poroka. (še 15.)
NEDELJA, 15. marca
KRANJSKA GORA - Najboljši alpski smučarji bodo tekmovanje za pokal Vitranc sklenili s slalomsko tekmo.
LJUBLJANA - Prenehanje zakonske obveze za zimsko opremo na vozilih.
LJUBLJANA - Svetovni dan pravic potrošnikov.
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Tedenska napoved - Slovenija od 9. do 15. 3.
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije od 9. do 15. marca. PONEDELJEK,
9. marca LJUBLJANA - Seja Sveta za nacionalno varnost, na kateri bodo govorili o ukrepih ob širjenju
novega koronavirusa. BRUSELJ - Plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, na katerem bodo med
drugim predstavili evropski podnebni zakon tar razpravljali o razmerah na meji med Grčijo in Turčijo, o
razmerah ob izbruhu koronavirusa in o strategiji odnosov med EU in Afriko. (do 12.) LJUBLJANA - Seja
strokovnega sveta za konkurenčno in stabilno poslovno okolje, glavna tema bo vpliv novega
koronavirusa na gospodarstvo. LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor bo sprejel poveljnika
Nacionalne garde Kolorada generalmajorja Michaela Loha. PTUJ - Seja kolegija županov Spodnjega
Podravja, na kateri bodo med drugim obravnavali problematiko odpadne embalaže. ROJE - Iz
Državnega logističnega centra bodo odpremili materialno pomoč Grčiji za potrebe civilne zaščite ob
povečanem migracijskem toku. LJUBLJANA - Posvet Komisije za enake možnosti na področju znanosti
o prezrtih dimenzijah spola v znanstvenih raziskavah, sodeloval bo tudi šolski minister, ki opravlja tekoče
posle, Jernej Pikalo. LJUBLJANA - Seja programskega sveta RTV Slovenija, obravnavali bodo tudi letno
poročilo ter poročilo o delu programskega sveta in komisij v letu 2019. CELJE - Novinarska konferenca
Policijske uprave Celje ob koncu obširne preiskave s področja trgovine z ljudmi in prostitucije.
LJUBLJANA - Predstavitev znanstvene monografije avtorice Andreje Valič Zver z naslovom Jože Pučnik
: Oče slovenske države. LJUBLJANA - Pogovor z mednarodnim sekretarjem madžarske socialistične
stranke Balazsem Baranyjem v organizaciji SD z naslovom Živeti pod Orbanom. LJUBLJANA - Na
okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja v primeru domnevne korupcije v zdravstvu. (še 11.) TOREK, 10.
marca LJUBLJANA - Začela se bodo zaslišanja ministrskih kandidatov pred pristojnimi telesi DZ - odbor
za zunanjo politiko bo zaslišal kandidata za ministra za zunanje zadeve Anžeta Logarja, odbor za delo
kandidata za ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja, odbor za obrambo pa kandidata za ministra za
obrambo Mateja Tonina. LJUBLJANA - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide bo
obravnaval predlog dopolnitev zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter novelo zakona o
javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS. LJUBLJANA - Novinarska konferenca šolskega
ministra, ki opravlja tekoče posle, Jerneja Pikala o ustanovitvi mednarodnega raziskovalnega centra za
umetno inteligenco. LJUBLJANA - Novinarska konferenca predstavnikov GZS-Zbornice gradbeništva in
industrije gradbenih materialov ter podjetij Kolektor CPG, Pomgrad in CGP o prihodnosti slovenskega
gradbeništva. STRASBOURG - Na Evropskem sodišču za človekove pravice tožba 16 slovenskih
državljanov romskega porekla proti Sloveniji zaradi domnevnega pomanjkanja dostopa do pitne in
sanitarne vode. LJUBLJANA - Seja Koordinacije zdravniških organizacij, na kateri bodo pripravili
prioritetno listo težav v javnem zdravstvu za novo vlado. PORTOROŽ - Posvet v organizaciji Zadružne
zveze Slovenije o prihodnosti slovenskega podeželja ter vlogi kmetijstva in zadružništva po letu 2020. (
še 11.) LUXEMBOURG - Eurostat bo objavil tretjo oceno gibanja BDP v evrskem območju in celotni EU
za zadnje lansko četrtletje in celotno 2019. LJUBLJANA - Okrogla miza v organizaciji Centra za
mednarodne odnose o slovensko-italijanskih odnosih, sodelovala bosta tudi dolgoletni novinar
Primorskega dnevnika Bojan Brezigar in nekdanji veleposlanik RS v Rimu Iztok Mirošič. VRANSKO Novinarska konferenca AMZS o izboru za najboljše mlade voznico in najboljšega mladega voznika
Slovenije 2020. LJUBLJANA - Veljati bodo začele nove cene reguliranih naftnih derivatov. LJUBLJANA Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja v aferi z dodatki za stalno pripravljenost na ljubljanski
ekonomski fakulteti. (še 13.) LJUBLJANA - Dan mučencev. SREDA, 11. marca LJUBLJANA Nadaljevala se bodo zaslišanja ministrskih kandidatov pred pristojnimi telesi DZ - odbor za notranje
zadeve bo zaslišal kandidata za ministra za javno upravo Boštjana Koritnika in za ministra za notranje
zadeve Aleša Hojsa, odbor za kmetijstvo kandidatko za ministrico za kmetijstvo Aleksandro Pivec, odbor
za finance pa kandidata za ministra za finance Andreja Širclja. LJUBLJANA - Odbor DZ za notranje
10

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

09.03.2020
Monday
Ponedeljek
Kazalo

00:15

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

https://www.sta.si/2736517/tedenska-napoved-sloven...

2/3

zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo bo med drugim obravnaval predlog dopolnitev zakona o
nadzoru državne meje. Na ločeni seji bo na zahtevo poslanske skupine NSi obravnaval odločitev SDT,
da opusti pregon zoper domnevne storilce zlorabe položaja v primeru Farrokh. LJUBLJANA - Odbor DZ
za finance bo obravnaval predlog spremembe zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela
v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin, predlog zakona o računskem
sodišču in predlog spremembe zakona o dohodnini. BRUSELJ - Evropski parlament bo razpravljal o
očitkih Madžarski glede vmešavanja v medije v Sloveniji in Severni Makedoniji. OPATIJA - Neformalno
zasedanje ministrov za promet EU. LJUBLJANA - Statistični urad RS bo objavil podatke o zunanji
trgovini za januar. CELJE - Cinkarna Celje bo objavila nerevidirano letno poročilo za 2019. CELJE Novinarska konferenca ZSSS, Območne organizacije Savinjska o minimalni plači ter aktualnem
dogajanju v družbah na območju Savinjske regije. LJUBLJANA - Mednarodna konferenca Dnevi
korporativne varnosti. (še 12.) LJUBLJANA - Novinarska konferenca Društva za zdravje srca in ožilja
Slovenije ob dnevu žil. LJUBLJANA - Podelitev štipendij programa L'oreal-Unesco Za ženske v znanosti.
LJUBLJANA - Festival dokumentarnega filma. (do 18.) CELJE - Začetek Dnevov komedije s predstavo
Addamsovi, ki jo je režiral Aleksandar Popovski. (do 22.) LJUBLJANA/TRŽIČ - Na predvečer
Gregorjevega bodo v nekaterih slovenskih krajih spuščali v vodo gregorčke. ČETRTEK, 12. marca
LJUBLJANA - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor bo zaslišal kandidata za okoljskega ministra
Andreja Vizjaka in za ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, odbor za gospodarstvo kandidata za
gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, odbor za izobraževanje kandidatko za ministrico za
izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec ter odbor za pravosodje kandidatko za ministrico za
pravosodje Lilijano Kozlovič. BRUSELJ - Zasedanje ministrov EU za trgovino, ki bo med drugim
obravnaval aktualno dogajanje glede trgovinskih odnosov s Kitajsko in ZDA ter vpliv izbruha novega
koronavirusa na dobavne verige in trgovinske tokove. LJUBLJANA - Video konferenca ministrov za
šolstvo in izobraževanje EU glede vpliva koronavirusa na izobraževalne sisteme v EU. LJUBLJANA Javna predstavitev mnenj o noveli zakona o orožju, ki jo pripravlja odbor DZ za notranje zadeve, javno
upravo in lokalno samoupravo. LJUBLJANA - Odbor DZ za zdravstvo bo obravnaval novelo zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. LJUBLJANA - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in
prostor bo obravnaval novelo zakona o vodah in novelo energetskega zakona. DALLAS - V okviru
partnerstva več slovenskih institucij s košarkarskim klubom Dallas Mavericks, v katerem igra slovenski
košarkar Luka Dončić, bo potekala poslovna konferenca Texas feels Slovenia. LJUBLJANA Novinarska konferenca z nagrajenci in podelitev nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške
dosežke. MORAVSKE TOPLICE - Odprtje dvodnevnega strokovnega posveta o okoljski
samozadostnosti Slovenije. V petek se ga bo udeležila tudi kmetijska ministrica, ki opravlja tekoče posle,
Aleksandra Pivec. PORTOROŽ - Konferenca Dnevi javnih naročil v organizaciji Agencije za
management in Društva za javna naročila. (še 13.) LJUBLJANA - Novinarska konferenca s predstavitvijo
Pripovedovalskega festivala, ki bo od 20. do 29. 3. LJUBLJANA - Predstavitev programa 35. Slovenskih
glasbenih dnevov, ki bodo od 15. do 23. 4. LJUBLJANA - V MGL premiera drame Koščki svetlobe
angleškega avtorja Simona Longmana v prevodu Eve Mahkovic in režiji Barbare Zemljič. LJUBLJANA Na višjem sodišču javna seja v obravnavi pritožbe tožilstva v zadevi Radan. LJUBLJANA - Gregorjevo,
ki v slovenskem ljudskem izročilu velja za dan zaljubljencev. LJUBLJANA - Svetovni dan ledvic. PETEK,
13. marca LJUBLJANA - Sklenila se bodo zaslišanja kandidatov za ministre pred odbori DZ: odbor za
zdravstvo bo zaslišal kandidata za ministra za zdravje Tomaža Gantarja, odbor za zadeve EU in odbor
za gospodarstvo na skupni seji kandidata za ministra za kohezijsko politiko Zvonka Černača, odbor za
kulturo kandidata za ministra za kulturo Vaska Simonitija, komisija za odnose s Slovenci po svetu pa
kandidatko za ministrico, pristojno za to področje Heleno Jaklitsch. TUHELJ - Slovensko-hrvaški
gospodarski forum, osrednja gosta bosta gospodarski minister, ki opravlja tekoče posle, Zdravko
Počivalšek ter hrvaški gospodarski minister Darko Horvat. BRUSELJ - Zasedanje ministrov EU za
notranje zadeve, iz Slovenije se ga bo udeležil Boštjan Poklukar. LJUBLJANA - Petrol bo objavil poročilo
o poslovanju za leto 2019. IDRIJA - Seja sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne regije, na kateri
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bodo med drugim razpravljali o problematiki zdravstva v regiji. LJUBLJANA - Podelitev Jesenkovih
nagrad, najvišjih priznanj s področja biotehniških ved v Sloveniji. LJUBLJANA - Mednarodni sejem
zbirateljstva Collecta. (še 14.) CELJE - Začetek sejmov Altermed, Flora, Kulinart in Svet ribolova ter
festivala kave. (do 15.) KRANJSKA GORA - Dobrodelno smučarsko tekmovanje Grubin memorial.
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču predobravnavni narok za enega od soobtoženih v zadevi Stožice.
LJUBLJANA - Mednarodni dan spanja. SOBOTA, 14. marca KRANJSKA GORA - Najboljši alpski
smučarji se bodo pomerili na veleslalomski tekmi za pokal Vitranc. SLOVENJ GRADEC - Letna
skupščina Zveze policijskih veteranskih društev Sever, nagovor bo imel minister, ki opravlja tekoče posle
, Boštjan Poklukar. CELJE - Začetek sejma ApiSlovenija, ki se ga bo udeležila tudi ministrica Aleksandra
Pivec, ter sejma Poroka. (še 15.) NEDELJA, 15. marca KRANJSKA GORA - Najboljši alpski smučarji
bodo tekmovanje za pokal Vitranc sklenili s slalomsko tekmo. LJUBLJANA - Prenehanje zakonske
obveze za zimsko opremo na vozilih. LJUBLJANA - Svetovni dan pravic potrošnikov.
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V Nemčiji lažji vstop za delavce, ki niso iz EU-ja
Z marcem nova delovna zakonodaja
K. S., Polona Fijavž, Radio Slovenija| 8. marec 2020 ob 17:14
Berlin - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Nemčiji delavcev primanjkuje v gradbeništvu, negi, postrežbi, gastronomiji, pekarnah ... Foto: EPA

Marca je v Nemčiji začela veljati nova delovna zakonodaja, ki lajša vstop kvalificirane
delovne sile za delavce, ki niso iz držav Evropske unije.
Najpomembnejša razlika je, da ne bo več prednostnega preverjanja, ali za delovno mesto obstaja nekdo
iz Nemčije ali EU-ja. Kvalificiranih delavcev primanjkuje v vseh zveznih deželah, zaradi česar bodo
posledice za nemško gospodarstvo vse večje, opozarjajo strokovnjaki. Prihodi kvalificiranih delavcev iz
držav EU-ja namreč upadajo.
Že nekaj časa z Inštituta za raziskavo trga dela opozarjajo, da Nemčija vsako leto potrebuje 146.000
delavcev, ki ne prihajajo iz držav EU-ja, če želijo preprečiti upad gospodarske rasti in ohraniti vzdržen
socialni sistem.
V nasprotnem primeru bodo morala podjetja zavračati naročila, prodajalne krajšati delovni čas. Za zdaj
kvalificirane delovne sile primanjkuje v gradbeništvu, negi, postrežbi, gastronomiji, pekarnah, iščejo pa
tudi IT-strokovnjake.
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Begunci kot velika priložnost
"Do leta 2030 bo dva milijona manj zaposlenih na trgu delovne sile in brez priseljevanja in kvalificirane
delovne sile nemško gospodarstvo ne more več rasti," je povedal Gregor Berghauser iz Industrijske in
trgovinske zbornice Düsseldorf. "Begunci so priložnost za trg delovne sile, številni že delajo, ampak
potrebe ostajajo."
Kandidati za delo, ki prihajajo iz držav zunaj Unije, bodo morali izpolnjevati nemške standarde delovnih
kvalifikacij in imeti konkretno ponudbo za delo, preden bodo lahko dobili dovoljenja. Za starejše od 45
let velja, da morajo zaslužiti vsaj 3685 evrov bruto ali imeti finančni načrt za upokojevanje.
"Nismo edini, ki iščemo kvalificirano delovno silo, tekmovalnost je velika, kar pomeni, da moramo ponuditi
dobre razmere za delo," pravi nemška kanclerka Angela Merkel. Novi zakon je prvi korak na tej poti.

13

09.03.2020

Svet24

Ponedeljek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 16

1/4

Površina: 1.588 cm2

KO SE ZALOMI GRADNJA SANJSKE HIŽE
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položene

malomarno, sla-

bo so bila opravljena slikopleskarska dela, montažna in vodovodna
dela niso bila opravljena v skladu
z načrti, prav tako ni bila nameščena steklena ograja galerije,

predvidevali
zumem, da

potrjeni

ki

so jo

načrti.

»Ra-

se pri gradnji dogajajo

tudi napake, a te je treba odpraviti,
ne pa bežati

pred odgovornostjo,«

je jezen Robert.

NEZANESLJIV
PODIZVAJALEC

v dome-

s čimer je povezana

tere

estrih suši počasneje,« del

se

vzrokov za zamudo pri gradnji opišejo pri Kagerju. Prav tako z obžalovanjem

da so

priznavajo,

ime-

zaključka

zunaj dokon-

del

opravljenih

in predaje dokončanega
objekta na ključ. Njena

vrednost bi
la

se

mora-

skladno z

manjšati

opravljenimi

deli.

Po-

leg tega pa naju o umi-

ku garancije ni nihče obvestil,« pojasni Robert. V podjetju Kager v svojih postopkih ne
vidijo težav: »Res je,

da smo ga-

razknjižili, ko je bil opra-

rancijo

li v podjetju nemalo težav z enim

vljen

od podizvajalcev, ki je bil odgovo-

dejstva,

ren za montažo mavčnih plošč. »To

in da je bilo vanj vgrajeno,

je bila, milo rečeno,

smo

bili

ja

dobro izvedbo del, ampak

nerodna reč.

standardi, zato

smo

podi-

zvajalca zamenjali in tudi nemudo-

DOBER ZAČETEK...

in

na

vgradnja toplotne črpalke, brez ka-

našimi

del gradnje,

čakali smo

krivde, a

ni investitorja,

želel

Delo ni bilo opravljeno v skladu z

vselila v svoj novi dom.

Prvi

izvedbi tega projek-

se je pri

prelagati

ponudnike.

bi

ta-

čana. »Garancija je bila dana do

hiše. V bližini Komende sta ku-

podjetje Kager. »Kot so

zapisnika,

git, velik del očitkov na žalost drži.

investirala v gradnjo montažne

jali, naj

ko je bila hiša

se

sta

ta

se

že umaknilo na podlagi prvega
primopredajnega

odločila,

da bosta življenjske prihranke

sta

sporoči-

koj

»Žal

Med vsemi

nam je pove-

jima namreč

so

dal predstavnik podjetja Andrej Ci-

Domžal

ce

Po pojasnila smo se obrnili na

njegova

ma pristopili

k sanaciji,

a

te

stvari

prevzem. Izhajamo iz
da je objekt postavljen

prvi

za

kar

zavezani.

pogodbi

po
Treba je vedeti, da to ni garanciza

garancija

za

objekt je bil

vračilo

avansa.

postavljen

in

In

avans

ne gredo čez noč. Najprej smo mo-

porabljen.« Investitorja sta zaradi

rali

tega podjetje Kager celo prijavila

poiskati

podizvajalca,

novega
sanirati več objektov, medtem pa
so se začela tudi že dela na novih

tržni inšpekciji, saj menita, da so
ju zavedli, a iz inšpekcije soju na-

objektih.« Kot nam pove, tako ve-

potili v civilno tožbo.

lik poseg, ko

TEŽAVE PRI

sten,

zroči

pri

strankah

veliko

drej Cigit

se odstrani

lica vseh

zagotovo

pov-

nezadovoljstva.

ne beži

KOMUNIKACIJI
Po več kot pol leta

An-

od odgovorno-

sti za nastalo situacijo in

pregovarjanj
sovanj

nam po-

jasni: »Takrat se je pri stranki tudi

začela pojavljati

pošti

slaba volja. Mi se

zavedamo, da gre za veliko investicijo in da ljudje želijo, da je v njihonovem domu vse idealno.

po

Robert

partnerica

še

in

dopi-

elektronski

in

njegova

vedno ne

ve-

sta, kdaj bodo odpravljene vse
napake. »Komunikacija med nami

In

močno šepa,« pravi Robert. V do-

ko se enkrat pojavi nezaupanje, ga

kaz nam pokaže korespondenco,

je skorajda nemogoče povrniti, ne

iz

glede na to, kako se trudiš.«

številna vprašanja ostala neodgovorjena, tudi po večkratnih urgen-

OSTALA BREZ GARANCIJE

cah.

vem

katere je razvidno, da so njuna

Predstavnik

podjetja

pove,

Dodatno seje med podjetjem

da je res, da sena elektronska spo-

in investitorjema zaiskrilo, ko sta

ročila niso vedno odzvali, so pa s
stranko še vedno v stikih: »V pod-

po tem, ko

nekatere napake po

H

ve-

banke

in

HiTaTav

odpravljene, žele-

njegova partnerica čakata, da bo izvajalec zaključil

Robert
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jetju menimo, da se zapleti
rešijo
z

se

li

stopnice

takrat

konstrukcija, pre-

in

tudi

narejen

po-

seznam

smo

manjkljivosti,

investitorjema večkrat dobi-

lež in bodo potrebna dodatna sli-

odpraviti, in da je ta seznam tudi

kopleskarska dela,

del prevzemnega zapisnika. Kako

z

osebnim stikom.

in

na licu

Mi

mesta

re-

investitorja pa

so jih še morali

ki

ševali težave.« A Roberta pojasni-

le upata, da zaradi tega ne bodo

so

lo ne prepriča: »Bojim se, da se pri

ostale trajne posledice. Andrej Ci-

jetja Kager, smo preverili tudi pri

Kagerju

zavedajo,

skupaj končati

vse

da

utegne

se

sodišču, in

na

git pravi,

da so v podjetju Kager

prepričani, da

zadovoljni z izvedbo del pod-

nekaterih drugih

bodo kljub zaple-

pa niso imeli

odgovorov ne dobi-

tom našli skupni jezik: »Projekt že-

Ravno

obliki. V kolikor želijo

limo zaključti tako, da bo resnično

so

zadeve korektno urediti, naj zgolj

ustrezal našemu

smo tudi,

izpolnijo pogodbena določila, saj

standardom. Ne nazadnje je v po-

od njih

godbi

zato od

njih

vava v pisni

va.

drugega niti ne zahteva-

Res je, da napake priznavajo,

a hkrati

pričakujejo, da bova celo-

tno breme nosila midva.«

Trenutno
manjših
men

ob

je

popravilih

zadnjem prevzemu v mesecu

ka-

no-

vembru so v zapisnik zapisali, da

so

a

fasado
se

podjetju

da

nato

do

popravili

sicer

priznavajo,

ima fasada estetske

kljivosti,

maja,

odločili drugače. Na

Kager

pomanj-

ne pa tudi funkcionalnih,

saj naj bi bila tehnično pravilno iz-

vedena. Ker

v hiši

nihče ne

se je medtem les v hiši,

navedeno, da lahko

v

biva,

torej par-

obratno,

ro

bi

se

dela

opravljena

Preverili

pohvalili.

na kakšen način

lahko rešijo tovrstne

ter ali imamo

in

investitorjih, ki

nobenih pripomb.

večinoma

nas

hiši

izvedemo tudi dan odprtih vrat

se

pri

težave

institucijo, na kate-

lahko obrnili razočarani

jo pokažemo svojim potencialnim

investitorji. Kot

strankam, saj je objekt zagotovo

li pravni strokovnjaki, edina

referenčen.«

vodi prek sodišč, pravno relevan-

A da bi

nekaterih
največji

spotike popravilo fasade. Ob

bodo

ugledu in našim

SODIŠČE ALI DOGOVOR?

REFERENČNI OBJEKT?
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ket,

sušil, zaradi česar je popokal be-

objektu

na

bolje

se to zgodilo, bi

prej morala izboljšati

med

cija

obema

tna mnenja o tem, katera

ne

standardi, pa

izdajajo le sodni iz-

strinjajo

vedenci. Težave se

ob tem poja-

vljajo tudi zaradi dejstva, da vseh
opravljenih del
ti, saj

niti gle-

ni možno oceni-

so že narejeni tlaki

Če bosta

in

stene.

Robert in njegova par-

tnerica želela terjati pogodbeno
kazen

v objekt, ne da bi vedela, kako

in kdaj bodo odpravili

dela so

komunika-

pogodbenima

de tega, ali je objekt prevzet ali
ne. Investitorja namreč ne želita

pot

skladu z veljavnimi

njihovih opominov v prete-

trenutno

pojasni-

opravljena v

klosti niso odgovorili. Poleg tega
se

nam

se naj-

partnerjema. Kot pravi Robert, na
vrsto

so

ter

penale zaradi zamude

pri gradnji in povračilo sredstev,

vse napa-

ki

ke. Cigit pa nam je pojasnil, da je

sta

sama,

bil, kar se njih tiče, objekt prevzet

jih

v sanacijo

bosta

torej

hiše vložila

morala na

so-

dišče.

že meseca novembra, da pa je bil

Res je, da napake priznavajo, a hkrati pričakujejo, da bova celotno

breme nosila midva.
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V okviru projekta Greencycle novi
koraki v krožno gospodarstvo
Maribor, 8. marca - V Mariboru je ta teden potekala zaključna konferenca
evropskega projekta Greencycle, v okviru katerega so v tem mestu spisali
strategijo prehoda v krožno gospodarstvo. To je mestni svet sprejel že pred
dvema letoma, zdaj pa so podpisali s partnerji še manifest, da bodo še
naprej hodili v tej smeri.

Mestna občina Maribor je bila vodilna v projektu, v katerem je bilo od jeseni 2016
združenih deset partnerjev iz petih držav Evropske unije (poleg Slovenije še Avstrije,
Nemčije, Francije in Italije). Njegov ključni cilj je bilo oblikovanje modela za vzpostavitev
sistema krožne ekonomije kot načina za dosego ciljev za zmanjšanje toplogrednih
plinov.

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

"Greencycle je bil prvi projekt, ki smo ga skladno z usmeritvami Maribora v področje
krožnega gospodarstva pridobili iz evropskih sredstev," je za STA povedal Igor Kos iz
mariborskega Inštituta Wcycle.
Najprej so se lotili pisanja strategije in to je mestni svet potrdil že junija 2018. "Skozi to
smo dobili nabor projektov, ki so jih javna podjetja identificirala, hkrati smo začeli dvigati
ozaveščenost o potrebnih spremembah v sistemu. Mislim, da je zdaj že večini ljudi
jasno, da z linearnim gospodarstvom dolgoročno ne moremo nadaljevati," je pojasnil
Kos.
Na podlagi izkušenj iz projekta Greencycle so pripravili tudi druge evropske projekte, kot
sta Urbana zemljina za hrano, kjer se ukvarjajo z razvojem možnosti za predelavo
bioloških odpadkov v uporabne zemljine, in Cinderella, ki se osredotoča na ponovno
uporabo odpadkov v gradbeništvu.
"Projekt Greencycle je tisti prvi projekt, ki je iniciiral ostale aktivnosti in zdaj je teh
projektov v Mariboru kar nekaj," je dejal Kos. "To je bila torej prva startna točka, kjer smo
dobili pozitiven signal, da smo na pravi poti, in danes je Maribor najnaprednejše mesto
na področju krožnega gospodarstva v Sloveniji," je prepričan.
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Na zaključni konferenci so s partnerji slovesno podpisali Greencycle manifest, s katerim
so se zavezali, da bodo delovali v smeri ciljev, ki so jih izluščili iz dobrih praks na
področju krožnega gospodarstva v posameznih partnerskih mestih. "Cilj manifesta je
ozaveščanje. S partnerji smo uskladili 12 ciljev, ki jim bomo sledili. Vabljeni tudi vsi ostali,
tako posamezniki kot organizacije, da ga podpišejo in nato delujejo v tej smeri," je dejal
Kos.
Manifest je dosegljiv na spletni strani greencycle.si. Tam se po besedah Kosa lahko tudi
izmenjujejo izkušnje ali poteka povezovanje za nadaljnje aktivnosti. Skupna vrednost

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

projekta Greencycle, razdeljena med partnerje, je 1,9 milijona evrov.
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V Nemčiji lažji vstop za delavce, ki niso iz EU-ja
Z marcem nova delovna zakonodaja
K. S., Polona Fijavž, Radio Slovenija| 8. marec 2020 ob 17:14
Berlin - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Nemčiji delavcev primanjkuje v gradbeništvu, negi, postrežbi, gastronomiji, pekarnah ... Foto: EPA

Marca je v Nemčiji začela veljati nova delovna zakonodaja, ki lajša vstop kvalificirane
delovne sile za delavce, ki niso iz držav Evropske unije.
Najpomembnejša razlika je, da ne bo več prednostnega preverjanja, ali za delovno mesto obstaja nekdo
iz Nemčije ali EU-ja. Kvalificiranih delavcev primanjkuje v vseh zveznih deželah, zaradi česar bodo
posledice za nemško gospodarstvo vse večje, opozarjajo strokovnjaki. Prihodi kvalificiranih delavcev iz
držav EU-ja namreč upadajo.
Že nekaj časa z Inštituta za raziskavo trga dela opozarjajo, da Nemčija vsako leto potrebuje 146.000
delavcev, ki ne prihajajo iz držav EU-ja, če želijo preprečiti upad gospodarske rasti in ohraniti vzdržen
socialni sistem.
V nasprotnem primeru bodo morala podjetja zavračati naročila, prodajalne krajšati delovni čas. Za zdaj
kvalificirane delovne sile primanjkuje v gradbeništvu, negi, postrežbi, gastronomiji, pekarnah, iščejo pa
tudi IT-strokovnjake.
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Begunci kot velika priložnost
"Do leta 2030 bo dva milijona manj zaposlenih na trgu delovne sile in brez priseljevanja in kvalificirane
delovne sile nemško gospodarstvo ne more več rasti," je povedal Gregor Berghauser iz Industrijske in
trgovinske zbornice Düsseldorf. "Begunci so priložnost za trg delovne sile, številni že delajo, ampak
potrebe ostajajo."
Kandidati za delo, ki prihajajo iz držav zunaj Unije, bodo morali izpolnjevati nemške standarde delovnih
kvalifikacij in imeti konkretno ponudbo za delo, preden bodo lahko dobili dovoljenja. Za starejše od 45
let velja, da morajo zaslužiti vsaj 3685 evrov bruto ali imeti finančni načrt za upokojevanje.
"Nismo edini, ki iščemo kvalificirano delovno silo, tekmovalnost je velika, kar pomeni, da moramo ponuditi
dobre razmere za delo," pravi nemška kanclerka Angela Merkel. Novi zakon je prvi korak na tej poti.
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V okviru projekta Greencycle novi koraki v krožno
gospodarstvo
08.03.2020 19:45

Maribor, 08. marca (STA) - V Mariboru je ta teden potekala zaključna konferenca
evropskega projekta Greencycle, v okviru katerega so v tem mestu spisali strategijo
prehoda v krožno gospodarstvo. To je mestni svet sprejel že pred dvema letoma, zdaj
pa so podpisali s partnerji še manifest, da bodo še naprej hodili v tej smeri.
Mestna občina Maribor je bila vodilna v projektu, v katerem je bilo od jeseni 2016 združenih
deset partnerjev iz petih držav Evropske unije (poleg Slovenije še Avstrije, Nemčije, Francije in
Italije). Njegov ključni cilj je bilo oblikovanje modela za vzpostavitev sistema krožne ekonomije
kot načina za dosego ciljev za zmanjšanje toplogrednih plinov.
"Greencycle je bil prvi projekt, ki smo ga skladno z usmeritvami Maribora v področje krožnega
gospodarstva pridobili iz evropskih sredstev," je za STA povedal Igor Kos iz mariborskega
Inštituta Wcycle.
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Najprej so se lotili pisanja strategije in to je mestni svet potrdil že junija 2018. "Skozi to smo
dobili nabor projektov, ki so jih javna podjetja identificirala, hkrati smo začeli dvigati
ozaveščenost o potrebnih spremembah v sistemu. Mislim, da je zdaj že večini ljudi jasno, da z
linearnim gospodarstvom dolgoročno ne moremo nadaljevati," je pojasnil Kos.
Na podlagi izkušenj iz projekta Greencycle so pripravili tudi druge evropske projekte, kot sta
Urbana zemljina za hrano, kjer se ukvarjajo z razvojem možnosti za predelavo bioloških
odpadkov v uporabne zemljine, in Cinderella, ki se osredotoča na ponovno uporabo odpadkov
v gradbeništvu.
"Projekt Greencycle je tisti prvi projekt, ki je iniciiral ostale aktivnosti in zdaj je teh projektov v
Mariboru kar nekaj," je dejal Kos. "To je bila torej prva startna točka, kjer smo dobili pozitiven
signal, da smo na pravi poti, in danes je Maribor najnaprednejše mesto na področju krožnega
gospodarstva v Sloveniji," je prepričan.
Na zaključni konferenci so s partnerji slovesno podpisali Greencycle manifest, s katerim so se
zavezali, da bodo delovali v smeri ciljev, ki so jih izluščili iz dobrih praks na področju krožnega
gospodarstva v posameznih partnerskih mestih. "Cilj manifesta je ozaveščanje. S partnerji
smo uskladili 12 ciljev, ki jim bomo sledili. Vabljeni tudi vsi ostali, tako posamezniki kot
organizacije, da ga podpišejo in nato delujejo v tej smeri," je dejal Kos.
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Manifest je dosegljiv na spletni strani greencycle.si. Tam se po besedah Kosa lahko tudi
izmenjujejo izkušnje ali poteka povezovanje za nadaljnje aktivnosti. Skupna vrednost projekta
Greencycle, razdeljena med partnerje, je 1,9 milijona evrov.
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Prioritete inšpekcijskih nadzorov FURS za leto 2020

Portal FinD-INFO
09.03.2020

Finančna uprava RS je objavila dokument s kriteriji za določanje prioritetnih
inšpekcijskih nadzorov za leto 2020. Finančni inšpekcijski nadzori bodo tudi v letu 2020
ciljno usmerjeni na tvegana področja, pri čemer bodo aktivnosti nadzora usmerjene v
odkrivanje in zmanjševanje obsega davčnih in carinskih utaj ter v izboljšanje
prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti.
V letu 2020 je načrtovano, da bo največji delež nadzorov davkov izvedenih na področju davka
na dodano vrednost, sledi nadzor davka od dohodkov pravnih oseb, davkov in prispevkov od
dohodkov fizičnih oseb, dohodnine in drugih dajatev. Kompleksnejše in večje utaje davkov bodo
obravnavane v okviru finančnih preiskav.

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

Po posameznih področjih dela so za leto 2020 določene naslednje prioritete:
Področje DDV
Na področju DDV bo nadzor usmerjen predvsem na odkrivanje sistemskih utaj DDV, na
odkrivanje zlorabe oprostitve plačila DDV pri dobavah blaga znotraj EU in na prepoznavo
družb, ki so ustanovljene ali prodane z namenom izvajanja davčnih goljufij ter odkrivanje
kaznivih dejanj. Pomemben del nadzora bo usmerjen na zavezance, ki neupravičeno
uveljavljajo odbitek DDV, na identifikacijo zavezancev, ki se niso identificirani za DDV, pa bi
glede na obseg in vrsto dejavnosti morali biti. Po področjih bodo aktivnosti nadzora v veliki meri
usmerjene na nadzor dejavnosti spletne prodaje, družb, ki opravljajo storitev kurirskih služb v
zvezi s spletno prodajo in dejavnosti trgovine s prevoznimi sredstvi.
Področje DDPO in DohDej
Na področju davka od dohodkov pravnih oseb in davka od dohodkov iz dejavnosti bo
nadzor usmerjen na pravilno izkazovanje prihodkov, odhodkov, uveljavljanje olajšav,
prevrednotenje terjatev. Poseben poudarek bo na nadzoru zlorab v povezavi s prikritimi izplačili
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iz dobička. Poostren bo tudi nadzor nad zavezanci, ki več let izkazujejo izgube, zavezanci, ki
prenehajo po skrajšanem postopku, zavezanci, ki izvajajo čisto storitveno dejavnost in
zavezanci z nepridobitnimi dejavnostmi (društva) ter zavezanci, ki poslujejo z davčnimi oazami.
Nazor nad transfernimi cenami
Pomemben del nadzora davka od dohodkov pravnih oseb je tudi nadzor transfernih cen.
Nadzor bo usmerjen na zavezance, pri katerih je zaznano visoko tveganje nepravilnosti pri
določanju transfernih cen. Nadzor se bo prioritetno izvajal pri zavezancih z večjim obsegom
transakcij s povezanimi osebami ter pri zavezancih, ki potencialno izkazujejo prenizko davčno
osnovo. Za zagotavljanje visoke stopnje prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti od
samega začetka poslovanja bomo novo registriranim davčnim zavezancem in družbam, ki bodo
zaznane kot tvegane za obstoj stalne poslovne enote, pošiljali vprašalnike, odgovore bomo
analizirali in ocenili stopnjo tveganja neizpolnjevanja davčnih obveznosti, na podlagi česar bodo
sprejeti ukrepi za nadaljnjo obravnavo rizičnih zavezancev.
Področje davkov in prispevkov od dohodka fizičnih oseb

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

Na področju davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb bo nadzor usmerjen na
pravočasnost oddaje obračunov davčnih odtegljajev in obračune prispevkov za socialno
varnost za dohodke iz delovnega razmerja (REK obrazci) za zaposlene delavce (s posebnim
poudarkom pri napotenih delavcih v tujino in pri zaposlenih operaterjih, ki po podatkih iz
sistema davčnih blagajn izdajajo račune), izplačevanje povračil stroškov dela zaposlencem,
pravilnost davčne obravnave izvzetih stroškov za zasebno rabo in pravilnost uporabe službenih
vozil za zasebne namene.
Nadzor na področju neregistriranih subjektov
FURS ima zaradi svojih pristojnosti veliko vlogo v boju zoper sivo ekonomijo, kjer izvajamo
nadzorne aktivnosti na področju neregistriranih subjektov – delo in zaposlovanje na črno ter na
področju registriranih zavezancev, kjer nadzor obsega prav tako zaposlovanje na črno in
celovitost evidentiranja prihodkov (npr. nadzori davčnega potrjevanja računov – davčne
blagajne). Pri nadzoru zaposlovanja na črno izpostavljamo nadzor nad »operaterji«, ki davčno
potrjujejo račune in nimajo ustrezne zavarovalne podlage za delo ter nadzor nad
izpolnjevanjem obveznosti proizvajalcev in dobaviteljev programske opreme za davčno
potrjevanje računov. Nadzor sive ekonomije bo usmerjen na področja in dejavnosti, ki so na
podlagi informacij iz okolja in izkušenj nadzorov iz preteklosti, opredeljene kot tvegane, in sicer
gradbeništvo, taksisti, oddajanje sob v turistični najem (sobodajalci) in druge storitvene
dejavnosti, kot so računovodski servisi, varuške, čistilni servisi ter športne dejavnosti.
Nadzor nad »FinTech podjetij«
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Posebni del inšpekcijskega nadzora predstavlja področje nadzora elektronskega
poslovanja in dejavnosti t.i. »FinTech podjetij« v povezavi s pravilnostjo obračunavanja
obveznih dajatev pri poslovanju preko spleta in preverjanja pravilnosti obravnave prihodkov za
opravljeno delo. Določen del nadzora elektronskega poslovanja bo usmerjen tudi na nadzor
dejavnosti v povezavi z digitalnimi sredstvi (kriptovalute).
Inšpekcijski nadzor na področju carin
S področja carin bo inšpekcijski nadzor v največji meri osredotočen na preverjanje skladnosti
uvoznih postopkov z EU zakonodajo, predvsem v zvezi s preverjanjem carinske vrednosti
blaga (podvrednotenjem), s pravilnim uvrščanjem blaga v kombinirano nomenklaturo,
pravilnostjo izvedbe carinskega postopka 42 in ugotavljanjem pravilnosti porekla blaga.
Aktivnosti nadzora s področja trošarin bodo usmerjene v preverjanje pravilnega obračunavanja
trošarin, zlasti za naslednje trošarinsko blago: pivo, alkohol in alkoholne pijače ter energente in
električno energijo. Nadzorne aktivnosti bodo usmerjene tudi v preverjanje upravičenosti vračil
trošarin za energetsko intenzivna podjetja, za industrijsko-komercialni namen ter komercialni
prevoz. Na področju okoljskih dajatev bodo prioritetni nadzori usmerjeni v preverjanje
pravilnosti obračunavanja okoljskih dajatev za komunalne vode.
Nadzor nad izvajanjem skupne kmetijske politike

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

V okviru skupne kmetijske politike se bo preverjala upravičenost izplačanih nadomestil
Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada. Prav tako se bo preverjala ustreznost sistema
potrebne skrbnosti lesa in lesnih proizvodov v okviru Uredbe EU št. 995/2010, ki se izvaja v
skladu s pooblastili iz Zakona o gozdovih.
Področje prirejanja iger na srečo
Na področju prirejanja iger na srečo se bo s sistemskimi inšpekcijskimi nadzori nadzirala
preglednost poslovanja koncesionarjev, pravilnost in pravočasnost plačevanja dajatev,
odgovorno prirejanje iger na srečo ter tveganje s področja pranja denarja, goljufij in drugih
kaznivih ravnanj na področju prirejanja iger na srečo. Prioritetni inšpekcijski nadzori se bodo
izvajali na področju preprečevanja nedovoljenega prirejanja iger na srečo preko interneta
oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev, preprečevanja pranja denarja in nedovoljenega
opravljanja storitev za tujega prireditelja iger na srečo, ki v Republiki Sloveniji nima koncesije.
Izvajali se bodo tudi nadzori nad delom institucij, ki izdajajo poročila o preizkusu igralne
naprave, izvajajo certificiranje in preskušanje ter kontrolo igralnih naprav. Nadzor iger na srečo
se odraža tudi v zaščiti posebnega javnega interesa, kot je zaščita igralcev v zvezi s
preprečevanjem zasvojenosti in pranje denarja ipd.

Oglejte si še druge članke s področja Davčni postopek in davčna služba
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PRIJAVITE SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

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

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!
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V Nemčiji lažji vstop za delavce, ki niso iz EU-ja
Z marcem nova delovna zakonodaja
K. S., Polona Fijavž, Radio Slovenija| 8. marec 2020 ob 17:14
Berlin - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Nemčiji delavcev primanjkuje v gradbeništvu, negi, postrežbi, gastronomiji, pekarnah ... Foto: EPA

Marca je v Nemčiji začela veljati nova delovna zakonodaja, ki lajša vstop kvalificirane
delovne sile za delavce, ki niso iz držav Evropske unije.
Najpomembnejša razlika je, da ne bo več prednostnega preverjanja, ali za delovno mesto obstaja nekdo
iz Nemčije ali EU-ja. Kvalificiranih delavcev primanjkuje v vseh zveznih deželah, zaradi česar bodo
posledice za nemško gospodarstvo vse večje, opozarjajo strokovnjaki. Prihodi kvalificiranih delavcev iz
držav EU-ja namreč upadajo.
Že nekaj časa z Inštituta za raziskavo trga dela opozarjajo, da Nemčija vsako leto potrebuje 146.000
delavcev, ki ne prihajajo iz držav EU-ja, če želijo preprečiti upad gospodarske rasti in ohraniti vzdržen
socialni sistem.
V nasprotnem primeru bodo morala podjetja zavračati naročila, prodajalne krajšati delovni čas. Za zdaj
kvalificirane delovne sile primanjkuje v gradbeništvu, negi, postrežbi, gastronomiji, pekarnah, iščejo pa
tudi IT-strokovnjake.

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

Begunci kot velika priložnost
"Do leta 2030 bo dva milijona manj zaposlenih na trgu delovne sile in brez priseljevanja in kvalificirane
delovne sile nemško gospodarstvo ne more več rasti," je povedal Gregor Berghauser iz Industrijske in
trgovinske zbornice Düsseldorf. "Begunci so priložnost za trg delovne sile, številni že delajo, ampak
potrebe ostajajo."
Kandidati za delo, ki prihajajo iz držav zunaj Unije, bodo morali izpolnjevati nemške standarde delovnih
kvalifikacij in imeti konkretno ponudbo za delo, preden bodo lahko dobili dovoljenja. Za starejše od 45
let velja, da morajo zaslužiti vsaj 3685 evrov bruto ali imeti finančni načrt za upokojevanje.
"Nismo edini, ki iščemo kvalificirano delovno silo, tekmovalnost je velika, kar pomeni, da moramo ponuditi
dobre razmere za delo," pravi nemška kanclerka Angela Merkel. Novi zakon je prvi korak na tej poti.
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