Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 12. 3. 2020
Število objav: 10
Internet: 8
Tisk: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 9
Inženirski dan: 0

Naslov

Bruselj z akcijskim načrtom za krožno gospodarstvo

Zaporedna št.
1

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Evropska unija; 11. 3. 2020

Stran v zbirki:
4

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...največ potenciala za krožnost, na primer elektronika ter informacijske in komunikacijske tehnologije, baterije in vozila,
embalaža, plastika, tekstil, gradbeništvo in stavbe in prehrana, pri čemer je v prehranskih storitvah pričakovati novo
zakonodajno pobudo za nadomestitev embalaže za enkratno uporabo s proizvodi,...

Naslov

Kako je koronavirus spremenil vedenje slovenskih porabnikov

Zaporedna št.
2

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 3. 2020

Stran v zbirki:
12

Avtor

Teja Grapulin

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...trgovinah. In med police trgovin smo se očitno pognali tudi Slovenci. Pri večjih trgovcih, avtomobilskih salonih,
nepremičninskih agentih, podjetjih v gradbeništvu smo preverili, kako so strah pred novim virusom kaže v porabi in
navadah kupcev. Večji trgovci s prehranskimi izdelki in izdelki za vsakodnevno rabo opažajo,...

Naslov

Takšna je ponudba prostih delovnih mest čez mejo

Zaporedna št.
3

Medij

Mariborinfo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 3. 2020

Stran v zbirki:
15

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...mesečno in je odvisno od letnika šolanja ter panoge, kjer poteka vajeništvo. Plača narašča vsako leto šolanja. Več
informacij je na voljo tukaj. Dela v gradbeništvu (Nemčija)Srednje veliko gradbeno podjetje z Bavarske (zaposlenih je
okoli 150 ljudi), ki je dejavno na področju gradenj in prenov, išče fasaderje in izvajalce...

Naslov

Varčne, a tudi bolne stavbe

Zaporedna št.
4

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 12. 3. 2020

Stran v zbirki:
16

Avtor

Borut Tavčar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Podelitev jubilejnih priznanj članom OOZ Krško

Zaporedna št.
5

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 3. 2020

Stran v zbirki:
17

Avtor

P. P.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Površina: 168 cm2

...BIM (BIM je digitalni model za oblikovanje, gradnjo in vzdrževanje objekta), je povedala, da produktivnost v
gradbeništvu celo pada, medtem ko v drugih panogah hitro raste. Po stopnji digitalizacije je namreč gradbeništvo le
pred črpanjem nafte in plina. Slovenija ima pripravljen program uvedbe BIM od marca 2018, vendar ga državni...

Naslov

Tisk

Stran: 5

Stran: 9

Površina: 310 cm2

...Pustišek, Aleksandra Sedaj, Stekloplan, d. o. o., in Marko Žarn. Pred četrt stoletja so svoje obrti in podjetja odprli:
ELKOIN, d. o. o., DD Elmont, d. o. o., Gradbeništvo Gorenc, d. o. o., Gumarstvo Šiško, d. o. o., Hišnik, d. o. o., Janko
Kerin, Kovinarska-IPO, d. o. o., Slavko Kozole, Martin Mlakar, Miro Sevšek, Jože Sternad,...
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Naslov

Programske usmeritve Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2020

Zaporedna št.
6

Medij

Data.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 3. 2020

Stran v zbirki:
19

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...nad tujimi delodajalci, ki izvajajo čezmejne storitve v Sloveniji oz napotujejo delavce na delo v Slovenijo; nad podjetji,
ki se ukvarjajo z dejavnostjo gradbeništva, saj predstavlja eno od najnevarnejših dejavnosti; izvajanju prvega triletnega
akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti...

Naslov

Programske usmeritve Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2020

Zaporedna št.
7

Medij

O-sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 11. 3. 2020

Stran v zbirki:
21

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...tujimi delodajalci, ki izvajajo čezmejne storitve v Sloveniji oz napotujejo delavce na delo v Slovenijo; nad podjetji, ki se
ukvarjajo z dejavnostjo gradbeništva, saj predstavlja eno od najnevarnejših dejavnosti; izvajanju prvega triletnega
akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti...

Naslov

Odpovedi številnih dogodkov, med drugim sejma Megra in Green. Pred praznimi tribunami
tudi Nafta 1903

Zaporedna št.
8

Medij

Lendavainfo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 3. 2020

Stran v zbirki:
23

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Internet

Povzetek

...Ostalo Odpovedi številnih dogodkov, med drugim sejma Megra in Green. Pred praznimi tribunami tudi Nafta 1903
Svet za nacionalno varnost je predvčerajšnjim sklenil, da se prepovejo zbiranja v zaprtih prostorih,...

Naslov

SRS 2019

Zaporedna št.
9

Medij

Dara.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 3. 2020

Stran v zbirki:
25

Avtor

Verlag Dashofer

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...na časovnih razmejitvah (aktualno ob zaključku leta 2019 in ob začetku leta 2020) in prihodkih (kako se knjiži po
novem v letu 2019 po dejavnostih za gradbeništvo, trgovino, telekomunikacije, logistiko in transport) in kapitalu (kako se
obdavči in knjiži po novem v letu 2020). Aktualna številka vsebuje: - obravnava...

Naslov

Zakaj slovenska gradbena podjetja ne marajo tuje konkurence

Zaporedna št.
10

Medij

Morel.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 3. 2020

Stran v zbirki:
26

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...njihove zaposlene in plače, s tem pa se niža interes mladih za vstop v gradbene poklice v Sloveniji,«je izpostavil Jože
Renar, direktor GZS – Zbornice gradbeništva in industrije gradbenih materialov. Ker prihaja konkurenca iz tretjih držav,
v katerih so minimalne plače izjemno nizke, od 200,00 do 400,00 evrov, to...
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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!

Bruselj z akcijskim načrtom za krožno
gospodarstvo
Evropska komisija je danes predstavila akcijski načrt za krožno gospodarstvo, ki je eden temeljnih gradnikov evropskega
zelenega dogovora s ključnim ciljem, da Evropa do leta 2050 postane prva podnebno nevtralna celina. Nov načrt se
osredotoča na dizajn in proizvodnjo s ciljem, da vsak vir v sistemu proizvodnje ostane čim dlje.
"Danes je naše gospodarstvo še vedno pretežno linearno, vanj se vrne le 12 odstotkov sekundarnih materialov in virov.
Veliko proizvodov se preveč zlahka zlomi, se jih ne more ponovno uporabiti, popraviti in reciklirati ali so narejeni le za
enkratno uporabo. Potencial za podjetja in potrošnike je ogromen," je izziv ponazoril izvršni podpredsednik komisije za
zeleni dogovor Frans Timmermans.
Načrt, sprejet v sklopu industrijskega svežnja, predstavljenega v torek, med drugim vključuje zakonodajo o trajnostnih
proizvodih, ki naj bi znatno omejila proizvode za enkratno uporabo, ter ukrepe za ustrezno obveščanje potrošnikov o
trajnosti in popravljivosti proizvodov, ki naj bi potrošnikom dejansko zagotovili pravico do popravila.
Ukrepanje bodo osredotočili na sektorje, kjer je uporaba virov največja in kjer je tudi največ potenciala za krožnost, na
primer elektronika ter informacijske in komunikacijske tehnologije, baterije in vozila, embalaža, plastika, tekstil,
gradbeništvo in stavbe in prehrana, pri čemer je v prehranskih storitvah pričakovati novo zakonodajno pobudo za
nadomestitev embalaže za enkratno uporabo s proizvodi, ki jih je mogoče večkrat uporabiti.
Poudarek bo tudi na zmanjševanju odpadkov. Komisija bo preučila možnost vzpostavitve usklajenega evropskega modela
za ločeno zbiranje odpadkov in označevanje. Načrt vključuje tudi vrsto ukrepov za zmanjšanje izvoza odpadkov in
naslovitev problema nezakonitih odpadkov.
Okoljski minister, ki opravlja tekoče posle, Simon Zajc je nedavno v Bruslju izpostavil, da Slovenija akcijski načrt glede
krožnega gospodarstva nestrpno pričakuje, saj želi na tem področju v regiji igrati vodilno vlogo.
Prvi je sicer vizijo družbe brez odpadkov oziroma načrt za premik h krožnemu gospodarstvu julija 2014 v Bruslju razgrnil
tedanji evropski komisar za okolje Janez Potočnik.
Gre za premik od prevladujočega, linearnega modela "vzeti, napraviti, porabiti in odvreči" h konceptu krožnega
gospodarstva, v katerem vsak vir v sistemu proizvodnje ostane čim dlje in v katerem se odpadki ponovno uporabijo kot
surovina. Gre za premik od potrošniške filozofije k filozofiji odgovornega ravnanja z viri.
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Kako je koronavirus spremenil vedenje slovenskih
porabnikov
Čas branja: 7 min

0
11.03.2020 18:33

Trgovce z živili, tehniko, vozili in nepremičninske strokovnjake smo
vprašali, kako se koronavirus kaže v vedenju slovenskih kupcev

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

TEJA GRAPULIN , PETRA SOVDAT , MILOŠ MILAČ , TINA PETROVČIČ , VASILIJ KRIVEC , JURIJ ŠIMAC

Foto: Shutterstock

Več iz teme:
koronavirus >
Lidl >

trgovina >

Big Bang >

Mercator >

Spar >

Engrotuš >

Hofer >

Uroš Mesojedec >

5

Finance.si
Država: Slovenija

11.03.2020
Sreda
Kazalo

18:33
https://www.finance.si/8958932/Kako-je-koronavirus...

2/8

Italijani so se po napovedi, da vlada v karanteno pošilja celotno državo, kar sredi noči
množično odpravili v trgovine, ki so odprte 24 ur na dan. Vikend po tem, ko se je
pokazalo, da imajo že veliko število okuženih s koronavirusom, so planili ne samo po
svojih, ampak tudi po naših trgovinah. In med police trgovin smo se očitno pognali
tudi Slovenci.
Pri večjih trgovcih, avtomobilskih salonih, nepremičninskih agentih, podjetjih v
gradbeništvu smo preverili, kako so strah pred novim virusom kaže v porabi in
navadah kupcev.
Večji trgovci s prehranskimi izdelki in izdelki za vsakodnevno rabo opažajo, da se je v
zadnjih 14 dneh precej povečalo povpraševanje po osnovnih živilih, takih, ki imajo
daljši rok trajanja, denimo moki, sladkorju, olju, konzervirani hrani, mnogi poročajo o
močno povečanem povpraševanju po suhem kvasu. Kot pravijo trgovci, težav z dobavo
ni.

V Mercatorju so imeli rast spletnih nakupov
V Mercatorju so konec februarja rast nakupov prej omenjenih izdelkov zaznali
predvsem na območju Goriške, Obale in Ljubljane z okolico. Povečala sta se tudi
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

število in obseg nakupov v Mercatorjevi spletni trgovini, predvsem v Ljubljani in
nekaj večjih mestih, tako da se občasno nekoliko zamakne možnost izbire termina
dostave. Za pripravo naročil so ekipo interno okrepili, dostavna služba je zunanja. V
začetku marca se je normaliziralo tako število nakupov kot njihov obseg, pravijo v
Mercatorju.

V Sparu danes sploh ne moreš naročiti dostave
Povečano povpraševanje po trajnejših prehranskih izdelkih so imeli tudi v Sparu, kot
pravijo, ne glede na lokacijo trgovine. »V zadnjem obdobju smo opazili tudi rast
obiska naše spletne trgovine in povečano število naročil.« Tako v torek, ko smo
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preverjali stanje, naročila za dostavo sploh ni bilo možno oddati, saj so bili vsi termini
dostave zasedeni.

V Tušu kar 1.400-odstotno povečanje povpraševanja po suhem
kvasu
V trgovcu Tuš so nam postregli s podrobnimi podatki o tem, kako se je povečalo
povpraševanje po nekaterih izdelkih. V zadnjih dveh tednih imajo tako več večjih
nakupov kot sicer, več je povpraševanja po izdelkih z daljšim rokom trajanja.
Omenjajo rast nakupa testenin, in sicer kar za 380 odstotkov, riža za 300 odstotkov,
moke za 330 odstotkov, suhega kvasa pa kar za 1.400 odstotkov. Zdaj so se zadeve
umirile, še pravijo. Razloga za zaskrbljenost, da bi živil primanjkovalo, ta trenutek ni,
dodajajo v Tušu. »Dobave v centralno skladišče potekajo nemoteno in ne zaznavamo
težav.« Povečali so naročila blaga, kjer je trenutno obrat zalog najhitrejši, to so
predvsem trajna živila.

Tudi v Hoferju in Lidlu so imeli rast povpraševanja
Tudi v Hoferju v zadnjih dveh tednih, zlasti v trgovinah ob meji z Italijo in večjih
krajih, opažajo povečano povpraševanje po določenih izdelkih, tudi higienskih
pripomočkih, se je pa stanje, pojasnjujejo, zdaj normaliziralo. »Dobavni procesi

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

trenutno potekajo nemoteno, tako da opaznejše prilagoditve niso bile potrebne.«
Prav tako zadnja dva tedna občutno povečano povpraševanje po trajnejših izdelkih
opažajo v Lidlu. »Povečana prodaja se je začela na meji z Italijo, vendar je v zadnjem
tednu zajela praktično vso Slovenijo,« pravijo v trgovcu.

V Big Bangu manj tavanja po trgovinah in večja prodaja prek
spleta
»V zadnjih treh dneh se je veliko spremenilo. Predvsem se pozna zmanjšano število
vhodov v trgovine, pri tem mislim zlasti na trgovske centre – v samostojnih trgovinah
ni večjih sprememb. Vhodi so upadli za petino do 30 odstotkov, je pa tako, da kdor v
trgovino pride, kupi, po kar je bil namenjen. Skratka, ogledujejo si manj. Tako da

7

Finance.si
Država: Slovenija

11.03.2020
Sreda
Kazalo

18:33
https://www.finance.si/8958932/Kako-je-koronavirus...

4/8

prihodki niso toliko upadli, največ za 10 odstotkov,« opisuje šef Big Banga Uroš
Mesojedec.
Pri tem pa se je precej povečal obisk njihove spletne strani, tudi za petino, veliko več
kot doslej je tudi opravljenih nakupov. »Mi smo zato okrepili to ponudbo in povečali
število izdelkov v spletni prodajalni, pa tudi nabor dodatnih storitev, kot sta
financiranje in zavarovanje, tako da ljudem ni več treba fizično v trgovino, če ne
želijo,« razlaga. Okrepili so tudi število ljudi pri dostavi, ker je obiska v trgovinah
manj, pa je zdaj tudi več trgovcev in trgovk na letnem dopustu, dodaja. V družbi že
nekaj časa izvajajo dodatne preventivne ukrepe – zaposlenim, ki so v stiku s kupci,
merijo temperaturo, dodatno so okrepili higienske protokole. Zaposleni iz pisarn pa
že nekaj časa domov odnašajo prenosne računalnike.
Kaj ljudje kupujejo? Predvsem je opazen nakup vsega, kar je povezano z možnostjo
dela od doma, ljudje se na to pripravljajo. Povečala se je prodaja tablic, prenosnih
računalnikov in vse preostale pisarniške opreme, zaloga nekaterih specializiranih
profesionalnih prenosnih računalnikov je pošla – in jih tudi ni mogoče dodatno
nabaviti. Prav tako so prodali večino zaloge termometrov.
Kako pa je z nabavo? »Nič drugače, kot sem dejal sredi februarja – in kot rečeno
se ne da dobiti le določenih izdelkov. Opažamo pa, da se Kitajska počasi postavlja na
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noge,« še pravi Mesojedec.

Iz avtosalonov je virus odpihnil firbce
Po tem ko je bilo v februarju registriranih za 13 odstotkov manj novih vozil kot v tem
mesecu lani, je v marcu v avtomobilskih salonih, sicer v blažji obliki, opaziti posledice
koronavirusa. V avtohiši Moste, ki prodaja Oplove avtomobile, se ravno v tem hipu
pripravljajo na letno akcijo 24ur, ki vsako leto v salone privabi veliko število ljudi.
Direktor avtohiše Tomaž Jeran zaradi koronavirusa letos pričakuje manjši obisk, ne
pa tudi manjše prodaje. »Navade kupcev se spreminjajo že nekaj let, pred petimi leti
je denimo vsak kupec pred nakupom salon obiskal štirikrat, lani pa le še 1,4-krat.
Verjamem, da bo ta številka še manjša, ker ljudje informacije poiščejo na spletu, kjer
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smo zaznali močno povečan obisk. V salon pridejo le urejat formalnosti in denimo
preizkusit avto, preden se dokončno odločijo za nakup,« razlaga Jeran.
V ljubljanskem salonu druge, še bolj množične avtomobilske znamke prav tako
opažajo nekaj manjši obisk, a pravijo, da je to morda delno tudi posledica lepega
vremena. Opazili pa so upad prodaje potniških dostavnikov, saj so se naročila kupcev,
ki delujejo v prevozih in turizmu, ta hip ustavila.
Med prestižnimi znamkami smo za komentar prosili BMW in Land
RoverJaguar. Primož Marinšek, vodja prodaje BMW v Avto Aktivu, opaža upad
obiska salona, negativnega vpliva na prodajo pa še ne. Pravi, da bo ta morda prišel z
nekajmesečno zamudo. Sebastjan Ptičar, ki v istem podjetju prodaja prestižne
jaguarje in land roverje, pa opaža, da kupci po informacijah povprašujejo predvsem
po elektronski pošti, tisti, ki stopi v salon, pa je že skoraj odločen za nakup. »Prodaja
se je nekoliko umirila, a panike ne zaznavamo,« še dodaja sogovornik.

Nepremičnine: kaj bo s cenami stanovanj?
Trg nepremičnin je v Sloveniji v zadnjih letih veljal za enega najbolj vročih. Za
ilustracijo: cene rabljenih stanovanj v Ljubljani so od leta 2015 zrasle za okoli 40
odstotkov. Na vprašanje, kaj bo s cenami, seveda ni mogoče odgovoriti, si je pa
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mogoče predstavljati, da bo promet z nepremičninami – vsaj začasno – zamrl in da
bodo kupci z odločitvijo o nakupu nepremičnine ter najemu posojila nekoliko
počakali. Kaj se trenutno dogaja na trgu in kakšna so predvidevanja?
»Kupcev in najemnikov je manj, kot jih je bilo denimo jeseni. Kaj bo, se bo pokazalo
čez nekaj mesecev. Dejstvo je, da je veliko poslov v teku, nekdo je našel stanovanje
pred dvema mesecema, pa zdaj ureja posojilo in podobno. Je pa zaznati kar nekaj
strahu, ljudje se ne rokujejo, tisti, ki so starejši ali imajo majhne otroke, se trenutno
ne odločajo za oglede. Verjamem tudi, da se je trenutno zelo težko odločiti, ali se
zadolžiti za 30 let za nakup stanovanja. Kako bo naprej, bomo videli. Če bi se stvari
razvijale tako kot v Italiji, kjer bo in je že močno prizadet turizem, si lahko
predstavljam, da bi se lahko nekdo, ki je kupil stanovanje z namenom oddajanja
prek Airbnbja, odločil za prodajo. Zaradi tega bi lahko na trg prišlo precej dodatne
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ponudbe stanovanj,« o dogajanju na trgu nepremičnin razlaga Vesna Levstek iz
družbe Nepremičnine plus.

V Lumarju upajo, da se postopki ne bodo podaljšali
Če na kratko povzamemo opažanja proizvajalcev montažnih hiš in strešnih oken ter
prodajalca klimatskih naprav, ta trenutek investitorji v gradnjo in obnovo stanovanj
ter hiš zaradi koronavirusa še niso zavrli svojih aktivnosti. Je pa sejem Dom
predčasno zaprl vrata, in sicer dan prej, kot je bilo načrtovano. »Koronovairus obiska
v dneh, ko je bil sejem odprt, ni okrnil, saj je bil v prvih štirih dneh primerljiv s
preteklimi leti,« pravijo na Gospodarskem razstavišču.
V Lumarju prodaja ostaja enaka, enako je pri izvedbi naročenih montažnih hiš.
Najbolj jih je strah podaljšanja že tako predolgih postopkov pridobivanja gradbenih
dovoljenj.
Tudi v Veluxu ne zaznavajo sprememb v prodaji. Upad pričakujejo, če bo prizadeto
celotno gospodarstvo, s čimer se bo zmanjšala kupna moč prebivalcev. Na ravni
korporacije, v kateri je v več državah zaposlenih deset tisoč ljudi, je ustanovljena
delovna skupina za spremljanje in obveščanje zaposlenih.
V novogoriškem Vitanestu prodaja poteka brez posebnosti, zaradi širjenja bolezni v
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Italiji so jim nekateri poslovni partnerji ponujali pomoč pri dobavi zaščitnih mask.

Kako koronavirus spreminja spletno
trgovino
Na portalu Ceneje.si so nakupno vedenje med
širjenjem novega koronavirusa začeli spremljati že
v prejšnjem mesecu. Porabniki so dejansko več na
spletu in iščejo zelo relevantne informacije o
epidemiji, nikakor pa ne spreminjajo iskalnega
vedenja glede izdelkov, ugotavlja Darko
Dujič iz Ceneje.si. »Splet je postal ključna
dostopna točka za informacije in nakupovanje.« In
Č
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nadaljuje: »Če pa govorimo o konkretnem hitrem
in ekstremnem odzivu, je bil ta zaznan v
kategorijah, ki so neposredno povezane z
zagotavljanjem varnosti med epidemijo. Tako se
med slovenskimi porabniki od 24. februarja dalje
zelo hitro povečuje povpraševanje v kategoriji
nega in poškodbe, kjer so vsi pripomočki za
preventivo in razkuževanje. Ta iskanja naraščajo iz
dneva v dan že dva tedna, povpraševanje se je
povečalo kar za 10-tisočkrat. Med epidemijo gripe
se denimo povpraševanje poveča za 50 do 100
odstotkov.«

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

»Trgovci imajo operativne težave pri
dostavi in prevzemu«
V drugih kategorijah izdelkov, kot so dom in vrt,
avdio-video, računalništvo, telefonija, oblačila in
obutev, ni opaznega upada povpraševanja na
spletu, pravi Dujič, rast je kontinuirana. »Opaziti pa
je, da je peščica trgovcev z izdelki za vsakdanjo
rabo z vzpostavljeno spletno trgovino v tem
trenutku v veliki prednosti z izjemno povečanim
povpraševanjem. Žal se tudi vidi, da imajo
operativne probleme pri dostavi in prevzemu, ker v
procesih ni bila predvidena taka stopnja povečanja
povpraševanja.«

Zdaj gredo tudi skeptiki na splet
Takšne spremembe v temeljni življenjski dinamiki
povzročijo, da tudi skeptiki začenjajo intenzivno
uporabljati sodobne nakupne kanale, ugotavlja
Dujič, medtem ko se med preostalimi samo
povečujeta pogostost in število kategorij.
»Dogajanje v prihodnjih tednih in mesecih bi lahko
drastično vplivalo na nakupovalne navade in bi
lahko spletno nakupno vedenje prišlo na raven
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neke nove normalnosti. Zanimivo je, da bodo
kategorije izdelkov za vsakdanjo rabo, kjer trgovci
zaradi bistveno bolj tradicionalne naravnanosti
poslovanja in mnenja, da se penetracija kupcev ne
bo nikoli povečala, niso vlagali dovolj v razvoj
kanala spletne trgovine, doživele velike premike v
letih, ki prihajajo.«

Šibek člen ostaja dostava

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

Šibek člen je dostava, saj se izvaja s fizičnimi
dostavljavci na terenu, pravi Dujič. »Logisti na
primer v Italiji že sporočajo, na katera območja ne
dostavljajo več. Motnje na tej ravni lahko ustavijo
trgovino ali pa usmerijo lokalne trgovce v iskanje
učinkovitih rešitev prevzema izdelkov v krajevno
omejenih okoljih. Dostava do kupca skupaj z
distribucijo do kraja prodaje sta izjemno veliki
težavi v trenutni situaciji, morda celo bolj kot 'first
mile' dostava iz Kitajske. Dostava iz slednje je bila
motena tako zaradi njihovih praznikov konec
januarja in v februarju kot deloma zaradi izbruha
virusa, ampak je v zadnjih tednih na zadovoljivi
ravni.«
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Takšna je ponudba prostih delovnih
mest čez mejo

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

Uredništvo 11. Marec 2020 09:52 v Politika in gospodarstvo

Ponujamo vam izbor prostih delovnih mest v okviru mreže EURES in
Evropskega urada za izbor osebja (EPSO).
V tokratnem izboru delovnih mest v tujini izpostavljamo priložnosti za vajence, kuharske pomočnike,
avtomehanike, gradbene delavce in varnostnike v okviru Evropskega parlamenta.
Kuharski pomočnik (Avstrija)
Kuharskega pomočnika ali picopeka išče picerija v Stradnu (20 kilometrov od mejnega prehoda Gornja
Radgona). Za picopeka so zahtevane izkušnje s peko pic, medtem ko kuhinjski pomočnik ne potrebuje
delovnih izkušenj. Zahtevano je osnovno znanje nemščine. Plačilo za polni delovni čas znaša 1.560 evrov
bruto.
Več informacij je na voljo tukaj.
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Vajenec (Avstrija)
Vajeništvo poteka vsakodnevno od Lipnice do Gradca ter vključuje praktično usposabljanje v učnem
podjetju s sočasnim učenjem v poklicni šoli. Traja od 3,5 do 4 leta in se konča s končnim vajeniškim
izpitom. Vajeniško usposabljanje vključuje poklice: elektrotehnik, mehatronik, tehnolog kovin, tehnolog
v avtomobilski industriji in tehnolog vzdrževanja objektov.
Zainteresirane osebe morajo biti v starosti od 15 do 20 let ter imeti spričevalo o končani osnovni šoli ter
zadostno znanje nemškega jezika. Osebe, ki so zaključile srednješolsko izobraževanje v Sloveniji
opravijo le manjkajoče šolske obveznosti. Plača znaša od 600 do 1.650 evrov mesečno in je odvisno od
letnika šolanja ter panoge, kjer poteka vajeništvo. Plača narašča vsako leto šolanja.
Več informacij je na voljo tukaj.

Sanjska služba? Z osmimi urami spanca do plačila tisoč evrov
0

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

OPAZILI SMO: Iščejo vedeževalko z desetimi leti delovnih izkušenj
0

0

NE SPREGLEJTE: Zaposluje Teta Frida, Gasilska brigada in celo dve
občini!

Dela v gradbeništvu (Nemčija)
Srednje veliko gradbeno podjetje z Bavarske (zaposlenih je okoli 150 ljudi), ki je dejavno na področju
gradenj in prenov, išče fasaderje in izvajalce suhe montažne gradnje, izkušene voznike bagra,
upravljavce različnih gradbenih strojev, zidarje in mehanike tovornih vozil ter gradbenih strojev.
Delodajalec pričakuje delovne izkušnje na omenjenih področjih, potrebno je tudi osnovno znanje
nemškega jezika. Sklenjene bodo pogodbe za nedoločen čas s preizkusnim obdobjem 1-3 mesecev.
Začetna urna postavka je 15 evrov bruto oziroma po dogovoru z delodajalcem. Višina urne postavke je
odvisna tudi od predznanj.
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Več informacij je na voljo tukaj.
Avtomehanik, avtoklepar, avtoličar (Norveška)
Na severu Evrope se zanimiva izkušnja ponuja avtomehanikom za osebna vozila, avtobuse, tovornjake
in polpriklopnike ter avtokleparjem in avtoličarjem. Za vsa delovna mesta se zahteva ustrezna
srednješolska izobrazba (na primer avtoklepar, avtomehanik) in izkušnje v poklicu ter znanje
angleškega jezika vsaj na stopnji B1. Bruto urna postavka se giblje med 19 in 25 evri. Delodajalec
pomaga najti nastanitev in subvencionira strošek nastanitve prvi mesec, in sicer v višini do 515 evrov ter
strošek prvega prihoda na Norveško v višini do 155 evrov.
Več informacij je na voljo tukaj.
Varnostniki (Evropski parlament, Luksemburg)
Evropski parlament se pripravlja na izbor varnostnega osebja za svoje prostore v Luksemburgu. Uspešni
kandidati se bodo zaposlili neposredno pri Generalnem direktoratu Evropskega parlamenta za varnost
(DG SAFE). Sklenjene bodo pogodbe za določen čas za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja za
nedoločen čas. Delodajalec ponuja družini prijazno delovno okolje vključno z možnostjo vključitve otrok
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

v vrtce in evropsko šolo.
Več informacij je na voljo tukaj.
Prispevek je nastal v sodelovanju z Informacijsko točko Europe Direct Pomurje.
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Varčne, a tudi bolne stavbe
Nujno je uvesti kakovostne celostne prenove

Prenova

-

slabimi delnimi
stavb postala bolnih, imajo slabši zrak,
kot je zunaj, povečuje se število

tako vrtcev ne bi prenavljale
različne inženirske družbe,« meni

alergij in podobno,« pravi Fran-

Dodal

Ljubljana

prenovami

ci

pomembno

»S

Med

rešitvami

so

pogodbe-

financiranje prenov, pa tudi
nadzor, digitalizacija in standar-

no
di

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

ustvari

pravi

ko

in

devet

Evropski

kot

nikjer,«

pri

poudarja

inštituta

evropski

na
je

uniji

družbo

v

odstotkov
in

za

go-

celoti,
v

BDP

raste,

trenutno

gospodarski

Počivalšek.

ključen

minister Zdrav-

Za

prihodnost

je

ZRMK

cilj,

fond

do

nevtralen.

no

da

je

opozorila

mora biti

leta

Tudi

razširili

ZRMK

ogljič-

2050

zato

nabor

ves

bodo

znakov

na
ka-

nove. Necelovite prenove,
nova fasada

denimo

ali nova okna,

so

povzročile veliko težav. Le celovite
s prilagoditvijo prezrače-

ključnega pomena trajnostna lese-

prenove

na gradnja, ki je hitrejša, energijsko

vanja

in

učinkovita in bivalno ugodnejša.

lujejo,

meni Pliberšek, ki predlaga,

Slovenija

izvozi

3,6

bičnih metrov lesa,
delamo

1,3

le

milijona
doma

milijona

ga

A

ku-

da

pre-

po

kubičnih

metrov.
Stavbe so

tih od

trajne, po 40 do 50 le-

gradnje pride na vrsto prva

korenita

prenova.

»Prevečkrat

se

ogrevalnega

Ksenija Marc, ki je predsednica Si-

in članica

skupine

EU

vzdrževanje

dobro.

Zato

je

BIM od

marca
zbor

državni

ga

»BIM

za

BIM

evropske
(BIM

je

pa

ni

ven-

vedno

ni

BIM poveča

sledljivost, učin-

transparentnost,

kovitost,

2018,

še

tudi

konkurenčnost.

projektiranje, to so

samo

podatki za boljše upravljanje stavb
in

druge

infrastrukture,«

pravi

Ksenija Marc.

direktor Inštitu-

Marko Peterlin,

ta za politike prostora, pa je opozo-

ril,

da se pri porabi stavbe

nikoli ne

računa promet. V Sloveniji je avto
nuja, delež stroškov gospodinjstev
za mobilnost pri nas pa je najvišji
v

Evropi,

stroške

nergijsko
mor se

taka

občin.

ureditev
»Če

stavbo

lahko

viša

zgradiš

na

pripelješ

tudi
pluse-

obrobju, kale

z avtom,

izničiš ves prihranek stavbe,« meni
Peterlin.

delovne
digitalni

oblikovanje, gradnjo in

model

v praksi

deluje

de-

Všteti je treba še promet

dogaja, da tisto, kar je na papirju,
ne

sistema

bi prenovljene stavbe preverili
treh in po desetih letih.

BIM

dar

v graditeljstvu tudi na pre-

kovosti

zgolj

le

obravnaval. Postopek

stavbni
spodarstvo

kakovostno

gradijo

Marjana Šijanec Zavrl iz Gradbe-

sektor

je namreč gradbeništvo

uvedbe

»Tako

ne

Lukič.

Tavčar

gitalizacije

medtem

svetu.
nas

nega

Gradbeni

IG.

gradbeništvu

v

ko v drugih
panogah hitro raste. Po stopnji dipada,

skoraj ničenergijskih hiš v vrhu na

pa

je, da smo v niši gradenj

produktivnost

da
celo

pred črpanjem nafte in plina.
Slovenija ima pripravljen program

kakovosti.

Borut

kakovo-

lastnik Lumarja

Lukič,

Marko

Pliberšek, lastnik podjetja Mik

Celje.

preverjanje

sti,

je tretjina

objekta), je

povedala,
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Podelitev jubilejnih priznanj
članom OOZ Krško
KRŠKO

-

Območna

Obrtno-podje-

tniška zbornica Krško
Rajhenburg

podelila

na Gradu

jubilejna

pri-

tniške zbornice Slovenije Branko Meh

d. o. o., DD Elmont, d. o. o., Gradbeni-

in jim čestital

štvo Gorenc, d. o. o., Gumarstvo Šiško,

Za

15

za

uspešno poslovanje.

let podjetniške poti

so

prejeli

d.

o.

o.,

d.

Hišnik,

o.

o.,

Janko

Kerin,

Ana Marija Danko, Bruno

Kovinarska-IPO, d. o. o., Slavko Kozole,

Glaser, Martin Hribar, Darko Kodrič,

Martin Mlakar, Miro Sevšek, Jože Ster-

so v preteklih
dveh letih dopolnili 15, 20, 25 in 30

priznanja:

let samostojne obrtno-podjetniške

Stane Kozole,

poti.

movšek,

Obrt in podjetništvo imata v Krškem

Ivan Škofij anec in Anton Tovornik. Za

dela v obrti so priznanja dobili: Tomaž

20 let podjetništva so jih prejeli: Robert
Blazinšek,
Jože Colarič, Aleksander

Božič,

Globevnik, ITS Baron, d. o.

-podjetniške zgodovine. Po uvodnem

Kosar, Miroslav Miklavž, Sabina Pusti-

in Jožica Žabkar.
Svečani dogodek

pozdravu predsednika krške

šek, Aleksandra Sedaj, Stekloplan, d. o.

nika

in Marko Žarn. Pred četrt stoletja

P. P.

znanja

in

članom,

okolici bogato

jubilant

ki

tradicijo,

predstavlja

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

je

Dušana Arha je

zato

pomemben

mozaiku

vsak

in

obrtno-

zbornice

zbrane jubilante na-

govoril tudi predsednik Obrtno-podje-

o.,

Matej

Darja La-

Kuhar,

Nada Merlin,

Maja

Strajnar,

o., Miroslav

so

nad,

Miha Senica, Tomaž Franc Sluga,

Irena Vovk in Robert Volčjak. Za
Branko

30

let

Germovšek,

Gzim Ka-

Jože

Strojanšek

hrimani, Alojz Kerin,

sta

popestrila glasbe-

Nina Berger in Lucijan

Cetin.

svoje obrti in podjetja odprli: ELKOIN,

Jubilanti, prejemniki priznanj Območne Obrtno-podjetniške

zbornice Krško (foto:

J. S.)
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Programske usmeritve Inšpektorata Republike
Slovenije za delo za leto 2020
DATA D.O.O.
11 Mar 2020
0 Komentarjev

Programske usmeritve Inšpektorata Republike Slovenije za delo so zelo koristne za delodajalce oziroma
bodoče delodajalce. Gre za dokument, ki ga Inšpektorat RS za delo izda za vsako koledarsko leto posebej. V
njem so predvideni ukrepi oziroma aktivnosti, ki jih bo izvajal inšpektorat za delo v tekočem letu. Na ta način
lahko delodajalci vnaprej preverijo, ali je njihovo poslovanje usklajeno z delovnopravno zakonodajo, predvsem
na področjih, ki se bodo nadzorovala v tekočem letu.
Informativni izračun plače

Pravniki podjetja DATA opozarjajo na pomembnost zakonitega
poslovanja!
Pravniki podjetja Data d.o.o. opozarjajo na poslovanje, ki ni usklajeno z zakonodajo. Posledice slednjega so
neprijetni obiski različnih inšpekcij (tudi zaradi anonimnih prijav), v primeru ugotovitve neustreznega delovnega
procesa (npr. ne sprejetje pravilnikov, evidenc,..) pa lahko privedejo do izrekanja visokih glob, sankcij, pa tudi
tožb, nepotrebnih stroškov, nenazadnje tudi do zaprtja podjetja. Vse to pa je običajno posledica nepoznavanja
zakonov.

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

Programske usmeritve inšpektorata – opozorilo delodajalcem
T.i. »programske usmeritve« so kot nekakšno »opozorilo delodajalcem«, katere aktivnosti se bodo izvajale na
delovnopravnih področjih v tekočem koledarskem letu. Predvsem pa bo poudarek na tistih, kjer se je v
preteklosti ugotovilo veliko kršitev oziroma je bila zaznana problematika. V nadaljevanju članka navajamo
ključne cilje, ki si jih je Inšpektorat RS za delo zadal za letošnje leto in jih predstavil v dokumentu »Programske
usmeritve Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2020«.

Katere so Programske usmeritve Inšpektorata Republike Slovenije za
delo za leto 2020?
Na področju nadzora delovnopravne zakonodaje Inšpektorat RS za delo ugotavlja največ kršitev v zvezi z
inštitutom plačila za delo. Predvsem kršitev glede izplačila regresa, plačilnim dnem, kršitve v zvezi z izdajo
pisnega obračuna o plači,… Zato bodo inšpektorju v letu 2020 posebno pozornost namenili temu področju.

Potrebujete računovodsko svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in
zahtevajte ponudbo
Marina Arh, Data
V letu 2020 bo poostren nadzor nad spoštovanjem določb Zakona o minimalni plači, saj je z dnem
1.1.2020 prišlo do bistvenih sprememb tega zakona. Zakon iz definicije minimalne plače izvzema vse dodatke,
del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost.
V letu 2020 bodo inšpektorji namenili pozornost tudi na področju delovnega časa, in sicer zaradi predvidenih
sprememb na področju Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Predlog za spremembo
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zakona je bil predvsem na pobudo inšpektorjev, ki imajo velike težave z ugotavljanjem spoštovanja določb o
delovnem času, odmorih in počitkih. V kolikor bo v letu 2020 sprejeta sprememba tega zakona, pa bodo
inšpektorji izvedli usmerjeno akcijo nadzora spoštovanja novo sprejetih določb navedenega zakona.
Programske usmeritve predvidevajo tudi poostren nadzor v zvezi s prekomernim delom. Namreč inšpektorji
ugotavljajo, da prihaja veliko kršitev, povezanih s prekomernim delom oziroma nezagotovljenim odmorom in
počitkom. Slednje se preverja predvsem z namenom varnosti in zdravja delavcev na delovnem mestu.
Velik del problema, ki se iz leta v leto ne zmanjšuje, predstavljajo t.i. prekarne oblike dela, na podlagi katerih ni
dopustno opravljati del na podlagi civilnopravnih pogodb, če obstajajo elementi delovnega razmerja. Zato iz
dokumenta »programske usmeritve Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2020» med drugim izhaja,
da bodo inšpektorji tudi v letu 2020 namenili tem kršitvam veliko pozornosti.

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

Programske usmeritve Inšpektorata za leto 2020 predvidevajo poostren
nadzor
Programske usmeritve Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2020 predvidevajo poostren nadzor na
naslednjih področjih:
glede opravljanja dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (v praksi ugotavljajo, da delavce
pogosto posredujejo k uporabniku delodajalci, ki nimajo dovoljenj),
nad tujimi delodajalci, ki izvajajo čezmejne storitve v Sloveniji oz napotujejo delavce na delo v
Slovenijo;
nad podjetji, ki se ukvarjajo z dejavnostjo gradbeništva, saj predstavlja eno od najnevarnejših
dejavnosti;
izvajanju prvega triletnega akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti in
zdravja pri delu 2018 – 2027. Največ kršitev so inšpektorji ugotovili v zvezi z ocenjevanjem tveganj,
usposabljanjem delavcev za varno delo in zagotavljanjem zdravstvenih pregledov delavcev.
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Programske usmeritve Inšpektorata Republike
Slovenije za delo za leto 2020
o-sta.si/26556/programske-usmeritve-inspektorata-republike-slovenije-za-delo-za-leto-2020

Programske usmeritve Inšpektorata Republike Slovenije za delo so zelo koristne za
delodajalce oziroma bodoče delodajalce. Gre za dokument, ki ga Inšpektorat RS za
delo izda za vsako koledarsko leto posebej. V njem so predvideni ukrepi oziroma
aktivnosti, ki jih bo izvajal inšpektorat za delo v tekočem letu. Na ta način lahko
delodajalci vnaprej preverijo, ali je njihovo poslovanje usklajeno z delovnopravno
zakonodajo, predvsem na področjih, ki se bodo nadzorovala v tekočem letu.
Pravniki podjetja DATA opozarjajo na pomembnost zakonitega poslovanja!
Pravniki podjetja Data d.o.o. opozarjajo na poslovanje, ki ni usklajeno z
zakonodajo. Posledice slednjega so neprijetni obiski različnih inšpekcij (tudi zaradi
anonimnih prijav), v primeru ugotovitve neustreznega delovnega procesa (npr. ne
sprejetje pravilnikov, evidenc,..) pa lahko privedejo do izrekanja visokih glob,
sankcij, pa tudi tožb, nepotrebnih stroškov, nenazadnje tudi do zaprtja podjetja. Vse
to pa je običajno posledica nepoznavanja zakonov.

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

Programske usmeritve inšpektorata - opozorilo delodajalcem
T.i. "programske usmeritve" so kot nekakšno "opozorilo delodajalcem", katere
aktivnosti se bodo izvajale na delovnopravnih področjih v tekočem koledarskem
letu. Predvsem pa bo poudarek na tistih, kjer se je v preteklosti ugotovilo veliko
kršitev oziroma je bila zaznana problematika. V nadaljevanju članka navajamo
ključne cilje, ki si jih je Inšpektorat RS za delo zadal za letošnje leto in jih predstavil
v dokumentu "Programske usmeritve Inšpektorata Republike Slovenije za delo za
leto 2020".
Katere so Programske usmeritve Inšpektorata Republike Slovenije za delo za
leto 2020?
Na področju nadzora delovnopravne zakonodaje Inšpektorat RS za delo ugotavlja
največ kršitev v zvezi z inštitutom plačila za delo. Predvsem kršitev glede izplačila
regresa, plačilnim dnem, kršitve v zvezi z izdajo pisnega obračuna o plači,... Zato
bodo inšpektorju v letu 2020 posebno pozornost namenili temu področju.
V letu 2020 bo poostren nadzor nad spoštovanjem določb Zakona o minimalni
plači, saj je z dnem 1.1.2020 prišlo do bistvenih sprememb tega zakona. Zakon iz
definicije minimalne plače izvzema vse dodatke, del plače za delovno uspešnost in
plačilo za poslovno uspešnost.
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V letu 2020 bodo inšpektorji namenili pozornost tudi na področju delovnega časa,
in sicer zaradi predvidenih sprememb na področju Zakona o evidencah na področju
dela in socialne varnosti. Predlog za spremembo zakona je bil predvsem na pobudo
inšpektorjev, ki imajo velike težave z ugotavljanjem spoštovanja določb o delovnem
času, odmorih in počitkih. V kolikor bo v letu 2020 sprejeta sprememba tega
zakona, pa bodo inšpektorji izvedli usmerjeno akcijo nadzora spoštovanja novo
sprejetih določb navedenega zakona.
Programske usmeritve predvidevajo tudi poostren nadzor v zvezi s prekomernim
delom. Namreč inšpektorji ugotavljajo, da prihaja veliko kršitev, povezanih s
prekomernim delom oziroma nezagotovljenim odmorom in počitkom. Slednje se
preverja predvsem z namenom varnosti in zdravja delavcev na delovnem mestu.
Velik del problema, ki se iz leta v leto ne zmanjšuje, predstavljajo t.i. prekarne oblike
dela, na podlagi katerih ni dopustno opravljati del na podlagi civilnopravnih pogodb,
če obstajajo elementi delovnega razmerja. Zato iz dokumenta "programske
usmeritve Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2020" med drugim
izhaja, da bodo inšpektorji tudi v letu 2020 namenili tem kršitvam veliko pozornosti.
Programske usmeritve Inšpektorata za leto 2020 predvidevajo poostren
nadzor

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

Programske usmeritve Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2020
predvidevajo poostren nadzor na naslednjih področjih:
· glede opravljanja dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (v praksi
ugotavljajo, da delavce pogosto posredujejo k uporabniku delodajalci, ki nimajo
dovoljenj),
· nad tujimi delodajalci, ki izvajajo čezmejne storitve v Sloveniji oz napotujejo
delavcena delo v Slovenijo;
· nad podjetji, ki se ukvarjajo z dejavnostjo gradbeništva, saj predstavlja eno od
najnevarnejših dejavnosti;
· izvajanju prvega triletnega akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o
nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018 - 2027. Največ kršitev so
inšpektorji ugotovili v zvezi z ocenjevanjem tveganj, usposabljanjem delavcev za
varno delo in zagotavljanjem zdravstvenih pregledov delavcev.
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Ostalo

Odpovedi številnih dogodkov, med drugim
sejma Megra in Green. Pred praznimi
tribunami tudi Nafta 1903
11.03.2020

Uredništvo

0 komentarjev

Svet za nacionalno varnost je predvčerajšnjim sklenil, da se prepovejo zbiranja v zaprtih prostorih,
kjer je več kot sto ljudi (verski obredi so izvzeti), ali zbiranja zunaj, kjer je moč pričakovati več kot
petsto ljudi. Sprejeti ukrepi so precej podobni ukrepom v drugih državah. Slovenija je sicer trenutno
še vedno na prvi stopnji širjenja okužbe, primerov pa je (do sedaj) 34.

Prireditve, kulturne prireditve, pa tudi športne prireditve so se v teh dneh pričele odpovedovati po tekočem
traku, tako tiste ki se izvajajo v notranjih prostorih ter tudi tiste zunaj, če jih, kar se tiče obiskovalcev, nikakor
ne gre omejiti. To sicer večjih težav ne bo prineslo, se pa je s težavami že pričel soočati pomurski turizem. V
teh dneh menda že prihaja do občutnega padca povpraševanja in odpovedi rezervacij, tudi v Pomurju,
tukajšnji turizem pa sloni predvsem na zdraviliškem turizmu. Številke se bodo ob koncu leta zagotovo
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poznale. Ocenjujejo, da bo prišlo do 30 odstotnega padca v mesecu marcu v primerjavi z istim obdobjem
lani.
V Gledališki in koncertni dvorani Lendava so že minuli petek prekinili predprodajo vstopnic za
prireditve. “Zaradi izbruha novega koronavirusa namreč prihaja do odpovedi dogodkov,” so obvestili.
Razlog pa niso le odpovedi dogodkov, temveč tudi zaostrena odredba. Vsled temu se odpovedujejo tudi
prihajajoče prireditve v spomin na marčno revolucijo in osvobodilni boj na Madžarskem leta 1848/49 13.,
14., in 15. marca v Lendavi, Motvarjevcih, Prosenjakovcih ter Dobrovniku. Odpovedana bosta tudi sejma
Megra in Green v Gornji Radgoni, prihajajoča sobotna nogometna tekma med Nafto 1903 in Dobom pa bo
odigrana pred praznimi tribunami. Vsled temu bomo na našem spletnem portalu pripravili neposredni prenos.
Svoje dogodke je odpovedal ali premestil tudi murskosoboški MIKK, Cineplexx je včeraj v sporočilu za
javnost obvestil, da bodo obisk kinodvoran omejili na 100 obiskovalcev, odpovedane pa so tudi vse zabave v
diskotekah ali v drugih prireditvenih prostorih. Prepovedi ne veljajo za zasebne zabave, poroke in verske
obrede. Odpovedan je tudi dobrodelni koncert Policijskega orkestra, ki je bil predviden 13. marca 2020 v
dvorani Gledališča Park v Murski Soboti. Nov datum bodo organizatorji sporočili naknadno. Na podlagi
sprejema tega sklepa so za nedoločen čas bili primorani prestaviti tudi letni redni zbor ribičev RD Lendava v
Črenšovcih, ki bi se moral izvesti to nedeljo, 15.3.2020. Nov termin bo objavljen takoj, ko bo zbor mogoče
izvesti.

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

Za obiskovalce je zaprta tudi regijska bolnišnica v Rakičanu, obiski so prepovedani tudi v lendavskem Domu
starejših. Populacija starejših, ki biva v domovih, je namreč zaradi pridruženih osnovnih obolenj še toliko
bolj življenjsko ogrožena v primeru okužbe z imenovanim virusom. Odpadel bo tudi Pomurski otroški
parlament v Kobilju, vse prireditve v gledališču Park v Murski Soboti ter v Pomurskem muzeju.

23

11.03.2020

Dara.si

Sreda

Država: Slovenija

Kazalo
09:09

1/2

https://www.dara.si/33/srs-2019-uniqueiduchxzASYZN...

SRS 2019
11.3.2020, Vir: Verlag Dashöfer
V letu 2018 so bili spremenjeni Slovenski računovodski standardi. Standardi so bili spremenjeni predvsem zaradi dveh novih
Mednarodnih standardov računovodskega poročanja, ki urejata najeme in prihodke iz pogodb s kupci.
Novi SRS 2019 in novi primeri za prihodke
Posledično so bili spremenjeni Slovenski računovodski standardi iz leta 2016, izdan pa je bil nov Slovenski računovodski standard
15 (2019) Prihodki. Ta novi SRS 2019 za prihodke vsebuje tudi največ novosti, vendar so te vezane predvsem na določene
dejavnosti.
Podjetje kupcem ob nakupu nad 2.000,00 EUR izda dobropis (bon) v vrednosti 5 % od nakupa, ki ga lahko unovčijo pri naslednjem
nakupu v roku šestih mesecev. Podjetje izda račun za nakup blaga v vrednosti 3.050,00 EUR z obračunanim 22 % DDV (neto znaša
2.500,00 EUR, DDV pa 550,00 EUR), račun je plačan v gotovini. Hkrati izda kupcu dobropis v vrednosti 5 % od nakupa (5% od
3.050,00 EUR znaša 152,50 EUR), kupec kupi blago v vrednosti 244,00 EUR z obračunanim 22 % DDV in unovči bon v vrednosti
152,50 EUR. Razliko plača v gotovini.

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

Tabela: Knjiženje za podaritev bona ob nakupu blaga
Besedilo

Znesek

V breme

1. Prodaja blaga v trgovini

3.050,00

100

V dobro

prihodki od prodaje blaga

2.500,00

762

obračunani DDV

550,00

260

152,50

230

152,50

(762)

2. Izdaja dobropisa (večnamenskega
bona)

zmanjšanje prihodkov od prodaje
blaga

3. Unovčitev bona

152,50

230

plačilo razlike v gotovini

91,50

100

prihodki od prodaje blaga

200,00

762

Obračunani DDV

44,00

260

Vir: Brošura NOVI primeri knjiženja po SRS.
Pojasnila h knjiženju bonov
Prihodki od prodaje blaga se torej zmanjšajo ob izdaji bona. Če bon ne bi bil unovčen, se po poteku roka zmanjša konto prejetih
avansov (230) in povečajo prihodki od prodaje blaga (konto 762).
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Prodan bon se v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 9, točko 9.25.f, šteje za prejeto predplačilo. To je znesek denarja,
s katerim kupec plača dobavitelju prihodnje dobave proizvodov, blaga ali storitev. Pri dobavitelju je obveznost do kupca.
SRS 2019 in knjiženje najemov
Spremembe, ki so vezane na najeme, izhajajo iz dopolnjenih SRS 2016 in se uporabljajo predvsem za tista podjetja, ki izpolnjujejo
kriterij srednjih in velikih podjetij in so najemojemalci.
SRS 2019 za prihodke in koraki za iskanje informacij
Na portalu DARA najdete vsebine glede SRS 2019, ki obravnava prihodke tako, da:
za članke o poročanju v iskalnik vpišite »prihodki« in izberite Tema Računovodstvo – računovodski izkazi
za članke o knjiženju v iskalnik vpišite »SRS 15« in izberite Tema Računovodstvo – prihodki in odhodki
Prav tako najdete primere, povezane s prihodki po SRS 2019 v naslednjih člankih: Časovne razmejitve (primer
17), Dobropis (primer 1), Garancija (primer 2), Gradnja (primer 10), Popust (primer 2), Prihodki (primer pod letni količinski
popust), Zavarovanje (primer 5).
Dodatni primeri knjiženj, razkritij in kontrolnih seznamov
Da bi olajšali prehod na novi SRS 2019 Prihodki, smo pripravili novo številko revije Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov in
razkritja. Revija obsega 60 strani A 4 formata. Poudarki so na časovnih razmejitvah (aktualno ob zaključku leta 2019 in ob začetku
leta 2020) in prihodkih (kako se knjiži po novem v letu 2019 po dejavnostih za gradbeništvo, trgovino, telekomunikacije, logistiko
in transport) in kapitalu (kako se obdavči in knjiži po novem v letu 2020).
Aktualna številka vsebuje:
obravnava prihodkov po dejavnostih (primeri obračunov in knjiženj)
kontrolni seznami (kontrolna vprašanja, da preverite pravilnost)
prikaz na enem mestu novosti glede obdavčitve kapitala, knjiženje na kontih kapitala in strokovni komentar.

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

V reviji smo dali poudarek dejavnostim, kjer smo ugotovili večje zanimanje glede novosti o prihodkih po SRS 2019:
gradbeništvo
trgovina
V reviji smo objavili posebej članke za te dejavnosti, vendar so tudi v ostalih dejavnostih te tematike zanimive, saj ima
gradbeništvo projekte, ki pa so značilni za druge dejavnosti, trgovina pa prodajo, ki je tudi značilna za druge dejavnosti.
Vsebina je predstavljena tukaj.
Vzorčne strani so tukaj.
Na zalogi je tudi lanska številka, ki pokriva predvsem področje novosti glede najemov. Več informacij tukaj.
Če se boste v mesecu marcu naročili na letno naročnino revije, potem prejmete obe izdani številki in še dve številki revije junij in
november 2020 v okviru letne naročnine. Letna naročnina tukaj.
Vsako od omenjenih številk lahko naročite tudi samostojno tukaj.
Kako vi ocenjujete ta dokument?
Povprečna ocena
Razumljivost
Strokovnost
Uporabnost v praksi
Skupna ocena
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Sreda, 11. marec 2020 - 09:26

Gospodarstvo/Slovenija
Zakaj slovenska gradbena podjetja ne marajo tuje konkurence
VIDEOPOSNETEK TISKOVNE KONFERENCE
Ljubljana, 11. marec 2020 (MOREL)- »Izredno smo zaskrbljeni, da država pri infrastrukturnih projektih domačim podjetjem ne
omogoča enakih pogojev v konkurenčni tekmi s podjetji, ki prihajajo iz tretjih držav. Slednja imajo nizke socialne standarde, ki se
nato posledično uveljavljajo tudi v naši državi. To zmanjšuje konkurenčnost naših podjetij, gre za pritisk na njihove zaposlene in
plače, s tem pa se niža interes mladih za vstop v gradbene poklice v Sloveniji,« je izpostavil Jože Renar, direktor GZS – Zbornice
gradbeništva in industrije gradbenih materialov.
Ker prihaja konkurenca iz tretjih držav, v katerih so minimalne plače izjemno nizke, od 200,00 do 400,00 evrov, to predstavlja za
naša podjetja, v katerih na področju cest in železnic izplačujejo v povprečju 1.680,00 evrov bruto plače, izjemno nelojalno
konkurenco. Zato je popolnoma neprimerno, da morajo domači ponudniki plačevati višje plače svojim zaposlenim na istih projektih,
na katerih lahko konkurenčna podjetja iz tujine izplačujejo dosti nižje plače. To je socialni damping, ki ga Slovenija žal spodbuja.
»Če infrastrukturni projekt dobi domači izvajalec, ostane 70 odstotkov tega denarja v Sloveniji, 30 odstotkov se prelije skozi uvoz v
tujino. Če projekt dobi tuji izvajalec, je povsem drugače. Zgolj 13 odstotkov tega denarja ostane v naši državi in 87 odstotkov se
prelije v tujino,« je ponazoril Kristjan Mugerli, direktor podjetja Kolektor CPG. Iz denarja, ki ostane v Slovenije, se med drugim
financirajo naše zdravstvo, šolstvo in pokojnine, torej je v te sektorje vloženega občutno več denarja, če projekt gradi domače
podjetje.
»Slovenski gradbinci se ne bojimo konkurence iz tujih držav, če smo postavljeni na isti imenovalec. Nasprotujemo pa, da na trgu
nastopajo družbe iz tretjih držav, ki ne upoštevajo okoljskih, delovnih in socialnih standardov,« je povedal Edo Škufca, član uprave
družbe CGP. Dotaknil se je tudi Evropskih smernic o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU: »Evropska
komisija je pripravila smernice za javna naročila in ne razumemo, zakaj slovenski javni naročniki tega ne upoštevajo. Namen teh
evropskih smernic je, da se prepreči izkrivljanje konkurence na trgu.«

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

Boris Sapač, član uprave družbe Pomgrad, je poudaril, da je v slovenskem gradbeništvu tudi nujno potrebno zvišanje plač, saj brez
njih ne bomo imeli kakovostnega kadra. »Zdi se mi pomembno, da nam, gradbenim podjetjem, država stopi nasproti pri reševanju
kadrovske problematike. Ta traja že kar nekaj let. Slovensko gradbeništvo rabi nov, kakovosten kader in od tega ima korist tudi
država. Da bi rešili kadrovske probleme in povečali vpise na gradbene fakultete in srednje šole, moramo stopiti skupaj na vlak borbe
proti socialnemu dampingu,« je dodal. (konec)
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