Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 15. 7. 2020
Število objav: 10
Internet: 8
Tisk: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 9
Inženirski dan: 0
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Naslov

Obstajajo donosne naložbe, ki se spopadajo z demografsko vrzeljo?

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...sektor v Nemčiji, se bodo številni projekti nadaljevali ne glede na vpliv virusa na sektor, saj je nemška država
poročala o obsežnih naložbah in pomoči gradbeništvu. S tem gradbeni sektor nadaljuje razvoj po svojem prvotnem
načrtu. Zaradi demografskih razmer v Nemčiji in v povezavi s finančno stabilnostjo, ki je nesporna...

Naslov

Hitro izdajanje računov, poslovanje v skladu z zakonodajo in prenos podatkov na Furs

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 14. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...namene DDV pri povezanih osebah, nadzoru zaposlovanja in dela na črno ter davčnega potrjevanja računov –
poostreno v dejavnostih gostinstva, trgovine, gradbeništva, prevoza blaga, kmetijstva in drugih storitvenih dejavnostih.
Nadzorov in inšpekcij bo tako čedalje več. Da bi se izognili nevšečnostim ter da bo vaše...

Naslov

Top službe – Banka Slovenije išče strateškega svetovalca; službe še v Ikei, Mahleju,
2TDK, Comtradu ...

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 7. 2020

Avtor

TOP JOB

Teme

Gradbeni zakon

...izdelkov, poznavanje razvoja avtomobilskih izdelkov z mehaničnimi, hidravličnimi, mehatronskimi, električnimi
/elektronskimi sistemi, izkušnje s sistemskim inženiringom pri avtomobilskih projektih, poznavanje metod za reševanje
kompleksnih tehničnih težav in razvoj novih rešitev, procesov, tekoče znanje angleščine. KRAJ:...

Naslov

Kako bo korona krojila inšpekcijsko poletje: kaj bodo inšpektorji poostreno nadzirali

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 7. 2020

Avtor

Teja Grapulin

Teme

Gradbeništvo, graditev

...nadzori mobilnih oddelkov v juniju 2020 so bili poostreni nadzori zaposlovanja na črno in davčnega potrjevanja
računov v dejavnostih gostinstva, trgovine, gradbeništva, prevoza blaga in drugih storitvenih dejavnostih. Še posebej
so se ciljno usmerjeni nadzori izvajali v dejavnosti prodaje sezonskega sadja in kmetijskih...

Naslov

Epidemija izbrisala 4605 podjetij

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 7. 2020

Avtor

S. M. , R. Mrkonjić S.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 221 cm2

...(1,9 odstotka). Med dejavnostmi subjektov, ki so zaprosili za temeljni dohodek, prevladujejo strokovne, znanstvene in
tehnične dejavnosti (16 odstotkov), gradbeništvo (12 odstotkov) in trgovina (10 odstotkov). S.R., S.M....
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Naslov

PKP4 naj reši tudi problem likvidnosti podjetij

Medij

Obrtnik - Podjetnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 7. 2020

Avtor

Mira Črešnar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 1.228 cm
2

...ustanovitev posebnega sklada, kjer bi se namensko zbirala sredstva za financiranje investicij. 14. Vzpostavitev
sklada za odpravnine in paritetnega sklada za gradbeništvo Da bi dosegli večjo fleksibilnost trga delovne sile in
spodbudili zaposlovanje pri malih delodajalcih, predvsem za nedoločen čas, je potrebno ustanoviti...

Naslov

Cene gradbenih materialov ostajajo več ali manj nespremenje

Medij

Mineral-revija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 14. 7. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...verjetno že posledica učinkov koronakrize,«pravi direktor Goriških opekarn Jožef Stibilj, saj po njegovem mnenju
gospodarska kriza na povpraševanje v gradbeništvu vpliva z določenim zamikom, zato je še prezgodaj za natančnejše
ovrednotenje učinkov. Tako danes še ne opažamo posebnih motenj pri dobavah repromaterialov...

Naslov

Največja južnokorejska borzna podjetja bodo v Q2 2020 beležila 40% padec dobička iz
poslovanja

Medij

Izvoznookno.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...raziskovanja tudi napoveduje, da bo rast zasebne potrošnje, ki podpira domače povpraševanje, v letu 2020 upadla
za -3,7 %. Tudi naložbe v objekte in v gradbeništvo bodo letos beležile dvomestni upad. Naložbe v objekte bodo po
napovedih zaradi počasnega domačega povpraševanja in gospodarskega krčenja v večjih izvoznih...

Naslov

O umetnosti za odločne

Medij

Zofijini.net, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 14. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeništvo, graditev

...je podelila Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta. Sašo Rek je diplomiran arhitekt in predavatelj na katedri
za arhitekturo Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. V zadnjem času ga
veliko ljudi kliče zaradi grafita v Kulturnem centru Pekarna, kjer preživi večino svojega prostega...

Naslov

Kako preprečiti socialni dumping

Medij

Radio-odeon.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...svojim zaposlenim na istih projektih, na katerih lahko konkurenčna podjetja iz tujine izplačujejo dosti nižje plače. To je
socialni damping. V Zbornici gradbeništva in industrije gradbenih materialov predlagamo, da je upoštevanje kolektivne
pogodbe obveza za vse ponudnike na javnih naročilih. Preprečitev izkrivljanja...
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PREDSTAVITVENA INFORMACIJA

Obstajajo donosne naložbe, ki se spopadajo z
demografsko vrzeljo?
Vsi si prizadevamo obogatiti svoje naložbene cilje.
Objavljeno
14. julij 2020 09.39

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

Posodobljeno
14. julij 2020 09.40

Odpri galerijo
Do leta 2019 je bilo 3,3 milijona ljudi odvisnih od pomoči zdravstvene nege in oskrbe. FOTO: Helske
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Promo
Vprašati se je treba, ali je mogoče vlagati v projekte, zaradi katerih ne bomo osiveli, poleg tega pa so donosni.
Dejstvo je, da so demografske razmere v celotni Evropi zelo slabe. Smo izjemno stara populacija, sistem pa je bil narejen tako, da zaposleni skrbijo za upokojence. Je to še vedno res?
Seveda je to povezano tudi s sistemom pokojnin in podpore celotne države. Če primerjamo te podatke z državami, kot so Hrvaška in sosednje države, bi se znašli v stiski, saj vemo, da je
pokojninski sistem oslabljen. In kaj nam povedo številke o demografiji in številkah za druge države? In kaj, če bi rekli, da povsod ne gre tako in da je lahko vlaganje v projekte gradnje in
upravljanja domov za starostnike razmeroma varna in stabilna naložba?
Nemčija kot četrta država z največ potrjenimi okužbami v času pandemije ima precej nižji odstotek smrti v zaprtih primerih koronavirusa kot druge države.
Strokovnjaki imajo številne teorije, zakaj je tako, vendar je eden pomembnih dejavnikov ta, da ima Nemčija več opreme za zdravstveno varstvo in nego kot druge države. Številni strokovnjaki
tudi menijo, da je eden od razlogov za razmeroma nizko smrtnost v tem, da Nemčija daje poudarek skrbi za starejše neposredno v njihovih domovih in tako preprečuje širjenje virusa.
Dandanes se starejši ljudje vedno bolj zanimajo za koncept asistenčnega življenja ali oskrbe s storitvami. To je samostojen način bivanja starejših.
Dokaz o preobrazbi nemškega sistema oskrbe starejših in njihove nastanitve je študija prof. dr. H. C. Larsa P. Felda Frühjahrgutauchten Immobilienwirtschaft 2020, objavljena 11. 2. 2020, v
kateri dokazuje preoblikovanje nemškega sistema oskrbe starostnikov in njihovega bivanja. Obstaja domneva, da bo približno 2,8 milijona od skupno 4,3 milijona starostnikov, ki so odvisni od
zdravstvene nege, kar je 65,11 odstotka, mobilne storitve zdravstvene nege uporabljalo v svojem domu in ne v klasičnem domu za oskrbo starostnikov.
Za primerjavo: do leta 2019 je bilo 3,3 milijona ljudi odvisnih od pomoči zdravstvene nege in oskrbe, kar pomeni, da se je v enem letu to število povečalo za 30 odstotkov. Drugo dejstvo, ki
namiguje in potrjuje tezo o vse večji priljubljenosti asistenčnega bivanja za starejše, je stalno naraščajoče število projektov in ustanov z asistenčnim bivanjem (varovana stanovanja), ki tudi
letos presega število novozgrajenih klasičnih domov za starejše. To je eden od razlogov, da so dolgo uveljavljeni izvajalci negovalnih ustanov, kot sta Augustinum ali Tertianum, povečali
svoj portfelj na tem segmentu in so se tudi drugi izvajalci začeli tako orientirati na področje oskrbe starejših. Do danes ostaja v Nemčiji 7000 tovrstnih objektov, ki ponujajo skupno približno
300.000 stanovanj različne kakovosti, do 95 odstotkov nemških občin pa poroča o nezadostni pokritosti v tem segmentu, kar je spodbudilo zanimanje razvijalcev in zasebnih naložbenih
skupin, ki so po zadnjem poročilu analitične družbe ImmoTISS Care GmbH v ta sektor v Nemčiji investirale skoraj 700 milijonov evrov.
Gospodarska kriza je v letu 2008 močno prizadela ne le finančne trge Nemčije, ampak predvsem gradbeni sektor. Na podlagi statističnih podatkov o letni stopnji rasti v gradbenem sektorju, ki
jih je objavil Eurostat, se je do leta 2007 prodaja v gradbeni industriji v EU stalno povečevala. Med začetkom leta 2008 in začetkom leta 2013 so se prihodki v gradbenem sektorju dosledno
zmanjševali, razen v Nemčiji, kjer ostajajo nespremenjeni med letoma 2008 in 2009, v naslednjih letih pa je gradbeni sektor v Nemčiji okreval. Čeprav strokovnjaki še niso enotni glede
napovedi širšega učinka pandemije na gradbeni sektor v Nemčiji, se bodo številni projekti nadaljevali ne glede na vpliv virusa na sektor, saj je nemška država poročala o obsežnih naložbah in
pomoči gradbeništvu. S tem gradbeni sektor nadaljuje razvoj po svojem prvotnem načrtu.

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

Zaradi demografskih razmer v Nemčiji in v povezavi s finančno stabilnostjo, ki je nesporna za ta sektor, se Helske People Care odziva na trende na nemškem nepremičninskem trgu in trgu
storitve oskrbe ljudi. Od leta 2017 se je pridružila skupini razvijalcev nepremičnin, ki oblikujejo in uresničujejo razvoj tega posebnega koncepta, osredotočenega na zagotavljanje storitev in
zaščito visoko ogrožene skupine prebivalstva.
Helske People Care v Essnu ustvarja kompleks 75 zasebnih enot skupaj z mobilno nego, dnevnim centrom za 27 posameznikov in novo obliko bivanja, skupnostjo za 24 bolnikov s 24-urno
nego. Ta objekt je zasnovan v kategoriji kakovosti treh zvezdic.
Helske prav tako razvija projekt v zdraviliškem mestu Bad Harzburg. Od aprila 2019 nastaja kompleks z več kot 130 zasebnimi enotami različnih oblik nastanitve in oskrbe. Večina, 112 enot,
so bivalni objekti s hotelskimi storitvami. V kompleksu bodo lastna kuhinja, restavracija, gibalni center, bazena, velneška oaze in lastne dvorane za organiziranje različnih družabnih dogodkov.
Starejši bodo imeli dostop do recepcije, restavracije in bodo lahko uporabljali splošne in zdravstvene storitve. V razvoj teh kompleksov je Helske People Care kot del svoje prodajne in
trženjske strategije vzpostavil mobilne negovalne dejavnosti.
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FOTO: Helske
Trenutne razmere s koronakrizo bodo zaradi upočasnitve javnega življenja močno vplivale na gospodarstvo. Finančni in denarni tok se je in bo upočasnil, v nekaterih segmentih se lahko celo
ustavi. Skupaj z možno pričakovano svetovno recesijo je v nevarnosti 83 odstotkov podjetij (na splošno gledano), vključno s težko industrijo, proizvodnjo blaga (razen blaga za vsakodnevno
uporabo), prodajo, storitveno dejavnostjo, administrativnimi in svetovalnimi storitvami.

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

Po drugi strani je 17 odstotkov podjetij, večinoma iz proizvodnega sektorja blaga za vsakodnevno uporabo, zdravil, pa tudi zagotavljanja zdravstvenih in negovalnih storitev, ki bodo lahko
prosperirala.
Projekt HELSKE PEOPLE CARE je eden od nosilcev zdravstvene dejavnosti in osebne nege, zato ga trenutna dohodkovna kriza ne ogroža. Dejavnosti Helske People Care se zaradi
nevarnosti koronavirusa ne omejujejo; nasprotno, zanimanje starejših za to vrsto storitve narašča.
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Hitro izdajanje računov, poslovanje v skladu z zakonodajo
in prenos podatkov na Furs
Čas branja: 2 min

14.07.2020 01:59

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

Na srečo mnogih ponudnikov, ki morajo biti pri poslovanju vse bolj
odzivni, prilagodljivi in mobilni, se krepi tehnološki razvoj davčnih
blagajn.

Foto: PeopleImages

Furs ugotavlja, da je bilo leta 2019 prostovoljno plačanih obveznosti več kot 95
odstotkov, trend povečevanja pobranih prihodkov se nadaljuje že pet zaporednih let.
Med drugim gre razloge zato iskati v več pobranega DDV pa tudi v bolj učinkovitem
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nadzoru. Furs je v zadnjih letih izboljšal nadzorne metode, uporabljajo umetno
inteligenco in napovedne modele, izboljšali so uporabo podatkov iz mednarodne
izmenjave.
Še vedno pa je kar nekaj davčnih zamudnikov med podjetniki. Eden od razlogov je ta, da
nimajo urejenega eVročanja, vse več dokumentov, kot so sklepi, opomini, inšpekcijske
odločbe, se namreč vroča elektronsko.

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

V začetku leta so na Fursu napovedali dodano
povečanje inšpekcij na mnogih področjih, med
drugim pri:
preverjanju spletne prodaje in prodaje na daljavo,
(ne)upravičenem davčnem uveljavljanju stroškov
in olajšav pri podjetnikih,
izogibanju identifikaciji za namene DDV pri
povezanih osebah,
nadzoru zaposlovanja in dela na črno ter
davčnega potrjevanja računov – poostreno v
dejavnostih gostinstva, trgovine, gradbeništva,
prevoza blaga, kmetijstva in drugih storitvenih
dejavnostih.
Nadzorov in inšpekcij bo tako čedalje več. Da bi se izognili nevšečnostim ter da bo vaše
poslovanje čim bolj enostavno, se vse več podjetnikov odloča za uporabo sodobnih
poslovnih rešitev, kot so napredne davčne blagajne.

Mobilna blagajna za prodajo na terenu malih in srednjih podjetij
Mobilna blagajna deluje na Androidnem mobitelu in tablici. Aplikacija je preprosta za
uporabo in v skladu z zakonodajo ter med drugim zagotavlja enostavno in hitro izdajanje
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računov, varen prenos podatkov na Furs in varno shranjevanje podatkov. Za namestitev
paketa Mobilna blagajna uporabnik potrebuje mobilno aplikacijo Pantheon RA/RC in
napravo Android ter mobilni tiskalnik in povezavo z internetom.
Uporabnik lahko glede na svoje potrebe izbira med Mobilno blagajno na napravi
Android – Pantheon RA, ki je primerna za imetnika le ene blagajne. Mobilna blagajna –
Pantheon RC pa je primerna za uporabnike, ki imajo več blagajn, lahko tudi na različnih
lokacijah.

Pantheon Web Light: spletno poslovanje z napredno davčno
blagajno
Program prek spletnega brskalnika omogoča, da poslujete od koderkoli, enostavno
izdajate in prejemate račune ter izmenjujete dokumente z računovodskim servisom.
Podjetnikom omogoča tudi, da pregledujejo stanje zaloge, izdajajo potne naloge in
izmenjujejo dokumente z računovodskim servisom.
Prav tako ga bodo veseli mnogi direktorji, ki lahko s spletnim programom enostavno
izdajajo in prejemajo račune, izmenjujejo dokumente z računovodstvom, potrjujejo in
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zavračajo dokumente ter spremljajo kazalnike poslovanja. Pantheon Web Light je
idealen tudi za računovodske servise, saj omogoča, da se skladišče podatkov in
dokumentov enostavno centralizira v enem podatkovnem sistemu. Ker računovodja in
podjetnik uporabljata isto bazo podatkov, sta tudi komunikacija in izmenjava
dokumentov precej hitrejša.

Če želite enostavno izdajati račune, kjerkoli že
poslujete, pokličite na 080 70 70ali pišite
na poslovni@telekom.si.
Vsebino omogoča Telekom Slovenije.
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Top službe – Banka Slovenije išče strateškega
svetovalca; službe še v Ikei, Mahleju, 2TDK, Comtradu ...
Čas branja: 10 min

0
14.07.2020 14:47 Dopolnjeno: 14.07.2020 14:47

Kljub kriznim razmeram nekatera podjetja iščejo nove kadre –
pogledali smo aktualne ponudbe na trgu dela in izbrali najboljše

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

TOP JOB

Več iz teme:
top službe >
Luka Koper >

Banka Slovenije >
SAP >

Pivovarna Laško Union >

Ikea Slovenija >

Lek >

Agencija za sodelovanje... >

Banka Slovenije
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Strateški svetovalec

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

Foto: Shutterstock

Banka Slovenije je objavila razpis za strateškega
svetovalca v kabinetu guvernerja.
Od kandidatov pričakujejo visokošolsko izobrazbo,
vsaj 10 do 20 let delovnih izkušenj na visoko
strokovnih delih na bančnem, finančnem ali
drugem ustreznem področju, tekoče znanje
angleščine, zaželeno znanje še enega tujega
jezika, odlične komunikacijske veščine, evropsko
naravnanost, zaželene so izkušnje pri sodelovanju
z mednarodnimi institucijami, sposobnost
predstavljanja strokovnih vsebin različnim
skupinam javnosti in vodstvene sposobnosti.
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Prijave s predstavitvijo videnja glavnih izzivov
razvoja Banke Slovenije (do pet strani) na
spletu bit.ly/bsi-kadri do 22. julija
Pivovarna Laško Union

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

Menedžer načrtovanja in procesa S & OP

Foto: Shutterstock

V Pivovarni Laško Union iščejo vodjo načrtovanja
in procesa prodaje in operacij.
Pričakujejo najmanj magisterij s tehničnega
področja ali ekonomije, vsaj štiri leta delovnih
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izkušenj na vodstvenem položaju v oddelku za
planiranje v mednarodnem podjetju, prednost so
izkušnje na katerem od področij: dejavnost
distribucije in planiranja, upravljanje logistike,
vodenje projektov v okviru načrtovanja oskrbne
verige, komerciala (prodajno trženje, podpora za
stranke ...), tekoče znanje angleščine,
pripravljenost za potovanje po državi in tujini.
Prijave na bit.ly/plu-sop do 24. julija
Lek

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

Projektni vodja za finance

Foto: Shutterstock
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Farmacevt Lek išče projektnega vodjo za finance v
Ljubljani za vzpostavitev planskih procesov za
globalni operativni center v Sloveniji.
Pričakujejo visokošolsko izobrazbo in vsaj tri leta
ustreznih delovnih izkušenj s področja vodenja
projektov, tekoče znanje angleščine, dobre
komunikacijske veščine, proaktivnost,
samoiniciativnost in zmožnost delovanja v
globalnem okolju.
Prijave na bit.ly/lek-pvfin do 20. julija
Luka Koper

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

Strokovnjak za nabavo
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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!

Foto: Jaka Ivančič/Luka Koper

V Luki Koper zaposlijo višjega strokovnega
sodelavca za nabavo.
Pričakujejo visokošolsko izobrazbo, vsaj tri leta
ustreznih delovnih izkušenj, kot tudi izkušnje s
projektnim vodenjem, samostojnost pri izbiri
ustreznih nabavnih postopkov in sposobnost
svetovanja notranjim naročnikom glede
združevanja nabav/paketnih nabav/povezanih
nabav, vodstvene sposobnosti, tekoče znanje
angleščine, pogajalske, komunikacijske,
organizacijske veščine, poznavanje MS
Officea, SAP, MM, poznavanje osnov
knjigovodstva.
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Prijave na bit.ly/lukakp-nabava do 24. julija.
KADRI, PRAVO

Ikea Slovenija
Specialist kadrovskega načrtovanja
OPIS: Pričakujejo izkušnje s področja
kadrovskega načrtovanja in dokazane izkušnje s
področja vodenja razvoja ljudi in organizacij,
poznavanje delovnopravne zakonodaje in znanje s
področja kadrovskega načrtovanja, poznavanje
programske opreme za načrtovanje in beleženje
delovnega časa.
KRAJ: Ljubljana

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

PRIJAVE: bit.ly/ikea-pps do 21. julija
Agencija za sodelovanje energetskih
regulatorjev (ACER)
Pravnik
OPIS: Pričakujejo univerzitetno izobrazbo pravne
smeri, vsaj tri leta ustreznih delovnih izkušenj,
poznavanje evropske in konkurenčne zakonodaje,
zaželene so izkušnje v energetiki, tekoče znanje
angleščine, zaželeno znanje francoščine, odlične
komunikacijske veščine.
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KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: bit.ly/acer-pravnik do 10. avgusta
SIJ
Specialist za obračun plač
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo, vsaj tri
leta ustreznih delovnih izkušenj, odlične analitične
veščine, tekoče znanje angleščine, dobro
poznavanje MS Officea, zaželeno poznavanje
sistema Četrta pot.
KRAJ: Ravne na Koroškem
PRIJAVE: zaposlovanje@sij.si do 31. julija

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

INDUSTRIJA

Mahle Electric Drives Slovenija
Vodja razvojnih projektov
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo
elektrotehnike, strojništva, mehatronike ali druge
ustrezne tehnične smeri, vsaj pet let delovnih
izkušenj z razvojem mehatronskih izdelkov,
poznavanje razvoja avtomobilskih izdelkov z
mehaničnimi, hidravličnimi, mehatronskimi,
električnimi/elektronskimi sistemi, izkušnje s
sistemskim inženiringom pri avtomobilskih
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projektih, poznavanje metod za reševanje
kompleksnih tehničnih težav in razvoj novih
rešitev, procesov, tekoče znanje angleščine.
KRAJ: Šempeter pri Gorici
PRIJAVE: po pošti (Polje 15, Šempeter pri Gorici)
do 3. avgusta
2TDK
Samostojni strokovni sodelavec za predore
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo, 15 let
delovnih izkušenj, zaželene izkušnje z delom pri
velikih gradbenih ali železniških projektih,
poznavanje gradbene zakonodaje in zakonodaje s
področja železnic, izkušnje pri pripravi in
organizaciji gradbenih projektov, tekoče znanje
angleščine, sposobnost obvladovanja tveganj.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: tjasa.habjan@2-tdk.si do 17. julija
BSH Hišni aparati
Vodja razvoja elektronike
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo
elektrotehnične smeri, vsaj pet let delovnih
izkušenj na podobnih delovnih mestih z
vodstvenimi nalogami, strokovnost, inovativnost,
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analitičnost, odlično znanje angleščine, znanje
nemščine je prednost, vodstvene kompetence.
KRAJ: Nazarje
PRIJAVE: bit.ly/bsh-razvoj
TRŽENJE, PRODAJA

PlanRadar
Vodja vsebinskega marketinga za slovenski trg
OPIS: Pričakujejo vsaj tri leta izkušenj na področju
vsebinskega marketinga, razumevanje SEO,
družbenih omrežij, PR, Google Analyticsa,
izkušnje s pisanjem besedil, tekoče znanje
angleščine, prednost je znanje nemščine, izkušnje
s projektnim vodenjem.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

KRAJ: Dunaj, Avstrija
PRIJAVE: bit.ly/planradar-slo
ALD Automotive
Skrbnik ključnih strank
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo, vsaj tri
leta ustreznih prodajnih izkušenj na ravni B2B
(pridobivanje novih strank in/ali skrb za stare
stranke), odlične prodajne, pogajalske in
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predstavitvene sposobnosti, napredno poznavanje
MS Officea, organizacijske in komunikacijske
sposobnosti, tekoče znanje angleščine in
proaktivnost.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: damjana.vidmar@aldautomotive.com do
21. julija
Ceneje
Specialist za digitalni marketing

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

OPIS: Pričakujejo vsaj tri leta delovnih izkušenj na
področju digitalnega trženja, znanje izvedb
oglaševalskih kampanj na Facebooku in Googlu,
napredno poznavanje Excela, razumevanje KPI in
trženjskih orodij, kreativnost, tekoče znanje
angleščine, znanje hrvaščine, proaktivnost, dobre
organizacijske in komunikacijske veščine in ciljno
usmerjenost.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: bit.ly/ceneje-digital do 31. julija
Mlekarna Celeia
Strokovni sodelavec v marketingu
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo in
večletne izkušnje na področju digitalnega trženja,
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pa tudi izkušnje s področja komuniciranja
blagovnih znamk, še posebej zaželene so iz
sektorja FMCG, poznavanje in spremljanje
svetovnih trendov in strateškega načrtovanja
blagovnih znamk, odlične komunikacijske,
pogajalske, organizacijske in analitične
sposobnosti, poznavanje psihologije trženja in
tekoče znanje angleščine.
KRAJ: Arja vas
PRIJAVE: bit.ly/celeia-marketing
FINANCE, BANČNIŠTVO

Sberbank

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

Vodja skupine za tržna in likvidnostna tveganja
OPIS: Pričakujejo univerzitetno izobrazbo, vsaj
štiri leta ustreznih delovnih izkušenj, poznavanje
bančnega poslovanja in produktov, bančne
regulative s področja upravljanja likvidnostnega,
obrestnega, valutnega tveganja in tveganja, dobre
sposobnosti presojanja in razumevanja
kompleksnejših strokovnih gradiv, organiziranost in
tekoče znanje angleščine.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: bit.ly/sberbank-risk-kontroling do 22.
julija
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Telemach
Strokovni sodelavec za finančni kontroling
OPIS: Pričakujejo vsaj tri leta delovnih izkušenj na
področju kontrolinga, ciljno usmerjenost,
proaktivnost in analitičnost, napredno znanje MS
Officea in SAP ERP, poznavanje zakonodaje in
računovodskih standardov.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: bit.ly/telemach-fin
LON

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

Strokovni sodelavec za tveganje
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo, vsaj
dve leti ustreznih delovnih izkušenj, poznavanje
bančne regulative, sposobnost reševanja
kompleksnih in zapletenih nalog, analitičnost,
komunikativnost, tekoče znanje angleščine,
napredno poznavanje MS Officea.
KRAJ: Kranj
PRIJAVE: kadri@lon.si s pripisom »Upravljavec
tveganj (m/ž)« do 22. julija
Gorenjska banka
Svetovalec za odkup terjatev
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OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo
ekonomske smeri in ustrezne delovne izkušnje na
področju odkupa terjatev (factoringa),
organizacijske in analitične sposobnosti, prodajne
in pogajalske veščine, tekoče znanje angleščine,
poznavanje MS Officea.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: zaposlitev@gbkr.si do 20. julija
IT

Comtrade

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

Vodja ključnih kupcev
OPIS: Pričakujejo vsaj pet let ustreznih delovnih
izkušenj na področju IT-prodaje, poznavanje ITpanoge in finančnih ustanov (strank), odlične
prodajne in pogajalske veščine, tekoče znanje
angleščine, zaželeno je znanje srbohrvaščine,
analitične veščine, odlične komunikacijske in
predstavitvene spretnosti, ciljno usmerjenost.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: bit.ly/comtrade-kam
SKB banka
Inženir varnosti informacijskih sistemov

23

Finance.si
Država: Slovenija

14.07.2020
Torek, 14:47

Kazalo

https://topjob.finance.si/8963950/Top-sluzbe-Banka...

15 / 16

OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo, pet let
ustreznih delovnih izkušenj, tekoče znanje
angleščine, izkušnje z upravljanjem tveganj na
področju informacijske varnosti, poznavanje
področja zagotavljanja varnosti elektronskih
bančnih poti in povezane zakonodaje, izkušnje na
področju upravljanja incidentov/zlorab, dobro
razumevanje in sledenje novim principom,
tehnikam in protokolom na področju informacijske
varnosti.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: cloveski.viri@skb.si s pripisom
»Inženir varnosti informacijskih sistemov v diviziji«
do 9. avgusta
Merkur zavarovalnica

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

Strokovni sodelavec v IT
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo, vsaj tri
leta ustreznih delovnih izkušenj, poznavanje MS
strežniške programske opreme, tekoče znanje
angleščine, odlično poznavanje MS Officea in
Oracla, komunikativnost in samostojnost.
KRAJ: Ljubljana
PRIJAVE: zaposlitev@merkur-zav.si do 31. julija
S & T Slovenija
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Vodja produktov
OPIS: Pričakujejo visokošolsko izobrazbo,
izkušnje na področju razvoja in pridobivanja novih
produktov, izkušnje z digitalnim trženjem, zaželeno
je poznavanje uporabniških izkušenj in trženjskih
orodij, komunikativnost, proaktivnost.
KRAJ: Ljubljana

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

PRIJAVE: bit.ly/snt-vp
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Kako bo korona krojila inšpekcijsko
poletje: kaj bodo inšpektorji poostreno
nadzirali
Prijavite se na brezplačne PKP e-novice
Prijavite se na brezplačne e-novice.
kliping@kliping.si
Potrdite prijavo »
Vaši podatki so na varnem. Časnik Finance se zavezuje, da bo vaše podatke skrbno hranil in uporabljal samo za obveščanje o
Poslovni konferenci Portorož ter jih ne bo posredoval tretjim osebam. Odjavna povezava se nahaja na dnu vsakega biltena.
S potrditvijo se strinjate s politiko zasebnosti Časnika Finance.

Čas branja: 7 min

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

1
14.07.2020 16:28

Tržni inšpektorat bo v prihodnjih dneh izpeljal
nadzor nad več ponudniki glede turističnih bonov,
zdravstveni inšpektorat se je za nadzor v gostinstvu
povezal s Fursom
TEJA GRAPULIN , TANJA SMREKAR
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Foto: Shutterstock

Več iz teme:

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

inšpekcije >
Policija >

Finančna uprava RS >
Andrej Mojškrc >

Dragan Obolnar >

Tržni inšpektorat... >

Europol >
Andrejka Grlić >

To poletje na prednostne naloge nekaterih inšpektoratov močno
vplivajo koronarazmere. Tako je zdravstveni inšpektorat samo s
preverjanjem karantenskih odločb v kratkem času opravil za
desetino lanskih nadzorov, ta preverjanja ostajajo prioriteta tudi
v prihodnje. Niso pa nadzori, povezani s koronaukrepi, edino, s
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čimer se ukvarjajo različni inšpektorji. Pogledali smo, kaj so
prednostne naloge Fursovih, zdravstvenih, delovnih in tržnih
inšpektorjev.

Furs: sistemske utaje, transferne cene in
spletna prodaja
Inšpektorji finančne uprave bodo letos najbolj pozorni še na
sistemske utaje DDV, transferne cene in spletno prodajo,
pravijo sogovorniki blizu Fursa. Konkretno:
Sistemske utaje DDV prek davčnega vrtiljaka
Spomnimo, v nedavni skupni akciji s policijo so na Fursu
preverjali sume večmilijonskih utaj DDV – skupno
oškodovanje, tudi zaradi domnevno nepravilnih dvigov gotovine
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

– je v dveh primerih znašalo 38 milijonov evrov.
Prav utaje davkov pomenijo dobršen del kaznivih dejanj na
gospodarskem področju, pravijo na policiji. »Lani smo na
pristojna tožilstva vložili ovadb za 125 kaznivih dejanj davčnih
zatajitev, pri katerih je znašala materialna škoda skoraj 31
milijonov evrov. V prvi polovici leta 2020 pa je policija dala
kazenske ovadbe za 115 kaznivih dejanj z materialno škodo
skoraj 37 milijonov evrov,« je povedal Dragan Obolnar, vodja
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oddelka za poslovni in javni sektor na generalni policijski
upravi. Največ davčnih utaj je v zadnjem času prav na področju
DDV, pri obsežnejših (domnevnih) zatajitvah še posebej na
področjih pridobitve motornih vozil iz tujine, trgovanja z žiti,
elektronskimi napravami, olji in mazivi ter odpadnimi
kovinami.
Ena najpogostejših sistemskih utaj DDV je davčni vrtiljak, ki
ponavadi poteka prek organizacije sicer mirujočih podjetij z
DDV-številko v več državah, navadno imajo ti za zastopnike
tujce ali težje izsledljive ljudi. Smisel tega pa je, da utajevalci
pridobijo od davkarij vstopni DDV, ki sploh ni plačan.
Preverjanje spletne prodaje
Furs spet podrobneje preverja utaje DDV pri spletnih
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

prodajah. Tu je DDV sicer lahko plačan, a v državi z nižjo
davčno stopnjo. Primeri so:
Tuje podjetje, ki ponuja blago prek spleta, v Sloveniji ni
registrirano in ne plačuje DDV, čeprav tu proda za več kot 35
tisoč evrov na leto in bi torej moralo biti registrirano. Lahko gre
tudi za podjetja v lasti slovenskih fizičnih (ali pravnih) oseb, ki
so ta odprle v tujini zaradi nižje davčne stopnje. Poslovno enoto
imajo, na primer, v Nemčiji, oblačila pa prodajajo v Sloveniji. V
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Nemčiji je standardna davčna stopnja 19-odstotna (zdaj je
zaradi korone do konca leta znižana na 16 odstotkov), pri nas
22-odstotna.
Transferne cene
Finančna uprava že nekaj let razkriva, da podrobno gleda tudi
davek na dohodke pravnih oseb, predvsem transferne cene, ter
poslovanje davčnih zavezancev na davčno ugodnejših območjih.
Tudi letos bodo njihovi pregledi tovrstnega poslovanja pogosti.
Posebno pozornost nameravajo tako nameniti poslovanju
zavezancev s povezanimi osebami iz tujine. Gre torej za tako
imenovane transferne cene, kjer preverjajo tudi, ali je bila
storitev zares opravljena in ali so cene primerne.

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

Drugi pregledi, tudi gotovinsko poslovanje, promet,
gradbišča in sodelovanje s tujino
Kaj Furs preverja zdaj? Najpogostejši finančni nadzori mobilnih
oddelkov v juniju 2020 so bili poostreni nadzori zaposlovanja
na črno in davčnega potrjevanja računov v dejavnostih
gostinstva, trgovine, gradbeništva, prevoza blaga in drugih
storitvenih dejavnostih. Še posebej so se ciljno usmerjeni
nadzori izvajali v dejavnosti prodaje sezonskega sadja in
kmetijskih pridelkov ter gradbeništvu. Na davčnem področju je
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bilo v juniju opravljenih 1.330 nadzorov in ugotovljenih 360
nepravilnosti predvsem na področju davčnega potrjevanja
računov in zaposlovanja na črno. Omenjene preglede bodo
nadaljevali čez poletje.
Mobilne enote so bile aktivne tudi na področju prevozov v
cestnem prometu; nadzorovali so spoštovanje obveznih
počitkov voznega osebja tovornih vozil in avtobusov ter uporabo
zapisovalne opreme – tahografov. Izvedli so 253 nadzorov in pri
tem odkrili 169 kršitev (v 67 odstotkih primerov).
Na Fursu poleg omenjenega napovedujejo še:
v okviru mednarodnih aktivnosti v juniju in juliju bodo
mobilni oddelki sodelovali pri izvedbi nadzornih aktivnosti v
okviru skupne operacije Retrovirus, ki jo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

koordinira Europol, v Sloveniji pa aktivnosti
koordinira policija. Operacija je namenjena preprečevanju
okoljske kriminalitete, neposredno povezane z epidemijo, s
poudarkom na preprečevanju nezakonitega ravnanja in
mednarodnega prevoza s sanitarnimi odpadki;
na področju trošarin se bo izvajal poostren nadzor vnosa
trošarinskih izdelkov (s poudarkom na alkoholnih pijačah
oziroma pivu) iz držav članic EU in tretjih držav ter
odkrivanja kršitev prepovedi uporabe označenih energentov
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in njim podobnih izdelkov za namene pogona (na področju
gradbene, kmetijske, gozdarske mehanizacije in strojev).
Zdaj smo tudi sredi turistične sezone in z njo porabe turističnih
bonov. Te bodo elektronsko delili prav na Fursu, kjer bodo imeli
podatke, kdo jih kje porabi. Podatke o tem delijo s tržnimi
inšpektorji.
Niso pa to edine preverbe, nadzori, ki jih bodo davčni
inšpektorji opravljali. Poleg naštetega bodo preverjali
premoženje slovenskih davčnih rezidentov na tujih računih,
posojila lastnikom podjetij iz njihovih družb, izplačila dobičkov
... Preverjajo seveda tudi izkoriščanje protikoronskih ukrepov in
upravičenja do pomoči. A več dela v zvezi s tem bo prihodnje
leto, ko bo Furs preverjal, kdo mora pomoči vrniti. Spomnimo,

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

pomoči (temeljni dohodek za samozaposlene, enako velja za
nadomestila za delavce na čakanju za delodajalce) bodo morali
vračati tisti, ki jim bodo čisti prihodki od prodaje v letu 2020
upadli za manj kot 10 odstotkov glede na leto 2019, pa tudi tisti,
ki bodo izplačevali dobičke.

Za zdravstveni inšpektorat prioriteta nadzor
spoštovanja karantene
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Zadnje tedne poslušamo poročila zdravstvenega inšpektorata o
nadzorih spoštovanja karantenskih odločb. Samo minuli konec
tedna so zdravstveni inšpektorji opravili 945 nadzorov
spoštovanja vročene odločbe o karanteni. Skupno število
opravljenih nadzorov od dneva uveljavitve vladnega odloka o
vročanju odločb o karanteni na mejnih prehodih, to je od 4.
julija do vključno nedelje, je tako 2.821. Če gledamo letno
poročilo za 2019, ko so imeli skupno nekaj več 28.600
nadzorov, so v dobrih dveh tednih opravili več kot desetino
lanskih nadzorov.Nadzore karantene opravljajo na podlagi
podatkov, ki jih dnevno prejmejo od zdravstvenega ministrstva
o vročenih odločbah o karanteni na mejnih prehodih. »Glede na
predvidene lokacije nadzorov se dnevno določi število
inšpektorjev za nadzor po območnih enotah,«
pojasnjuje Andreja Mojškrc z zdravstvenega inšpektorata.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Inšpektorji, teh je skupno 85, se pri nadziranju odločb o
karanteni dejansko zapeljejo do vsakega naslova, včasih jih
spremlja policija.
Nadzor nad lokali
V povezavi s korono zdravstveni inšpektorji preverjajo
spoštovanje ukrepov v gostinskih lokalih, tako so minuli konec
tedna opravili 182 nadzorov gostinskih lokalov v dnevnem in
nočnem času. »Nadzor spoštovanja vročenih odločb o karanteni
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ostaja prioriteta, nadzor gostinskih lokalov pa poteka ves čas,«
pojasni Mojškrčeva. Pri izvajanju nadzorov v gostinstvu so se za
učinkovitejši nadzor dogovorili za sodelovanje s Fursom. »Že v
tem tednu bodo tako inšpektorji finančne uprave ob svojih
nadzorih preverjali tudi spoštovanje ukrepov v zvezi z nalezljivo
boleznijo COVID-19 ter v primeru ugotovljenih neskladnosti te
odstopili v reševanje zdravstvenega inšpektorata. Načrtujemo,
da se bo učinkovitost nadzorov s tem povečala.«
Zdravstveni inšpektorat v povezavi z omejevanjem širjenja
okužbe sicer nadzira vse trenutno veljavne predpise na področju
ponujanja in prodajanja blaga in storitev porabnikom, izvajanja
javnega prevoza za potnike in omejitev zbiranja.
Bo zaradi okrepljenega nadzorna nad spoštovanjem karantene

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

in drugih ukrepov trpel nadzor nad drugimi področji dela
zdravstvenega inšpektorata? »Skladno s prioritetami bomo
nadzorovali vse, kar sodi na naše področje dela,« pravi
Mojškrčeva in dodaja, da bodo izvajali redne nadzore na vseh
področjih, ki jih pokrivajo, glede na epidemiološko sliko pa
bodo prednostne naloge določene sproti v skladu z izkazanimi
potrebami.

Delovni inšpektorat prednostno preverja
izvajanje interventne zakonodaje
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Za delovni inšpektorat je trenutno prioriteta nadzor nad ukrepi
iz interventne zakonodaje, denimo izplačilo kriznega dodatka,
subvencioniranega čakanja na delo, skrajšanega delovnega časa,
višine izplačanega nadomestila za čas odrejene karantene ... Za
delovne inšpektorje, skupaj jih je 91, je aktualno tudi področje
izplačila regresa, minimalne plače in samega izplačila plače,
izraba letnega dopusta oziroma enostransko odrejanje letnega
dopusta ter odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov,
pojasnjujejo na inšpektoratu za delo.
Na področju ukrepa subvencioniranega čakanja na delo si
podatke izmenjujejo z zavodom za zaposlovanje, tako da skupaj
ugotavljajo morebitne kršitve. Za zdaj sicer nimajo še podatkov
o morebitnih kršitvah, saj gre za dolgotrajne postopke,

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

pojasnjujejo.
V času, ko je bila uradno razglašena epidemija, so prejeli
okvirno 2.400 prijav s področja delovnih razmerij (v istem
obdobju lani okoli 1.700), večina se jih je nanašala na
interventne ukrepe. Od tega je bilo največ prijav glede izplačila
kriznega dodatka, pri čemer se je pokazalo, da je pogosto šlo za
napačno razumevanje prijaviteljev glede izplačila dodatka,
denimo niso vedeli, da se dodatek izplača v sorazmerni višini,
torej odvisno od tega, koliko dni je nekdo delal v posameznem
mesecu.
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Nadaljujejo nadzore gradbišč in usmerjene akcije
Sicer pa tako kot vsako leto delovni inšpektorat izvaja celoletne
akcije nadzora na gradbiščih, izpeljali bodo tudi usmerjeno
akcijo na podlagi reprezentativnega vzorca, ko iz evidence
delodajalcev naključno izberejo matične številke in gredo v
nadzor.

Tržni inšpektorat bo v prihodnjih dneh
preverjal unovčevanje bonov pri 30
ponudnikih
Na tržnem inšpektoratu se bodo to poletje poleg drugih
nadzorov posvečali tudi turističnim bonom – so namreč
pristojni za nadzor tako nad ponudniki kot nad upravičenci.

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

Tako tržni inšpektorji, skupaj jih je 97, pri ponudnikih
prenočitev preverjajo, ali je storitev, ki je navedena na računu in
za katero bo finančna uprava povrnila denar, dejansko
opravljena. Če bi inšpektor v nadzoru ugotovil, da je bil bon
unovčen za storitev, ki ni bila opravljena, so predvidene globe
od 1.200 do 40 tisoč evrov. Preverjajo tudi, ali je ponudnik
storitve za istovrstno storitev porabniku, ki želi plačati z bonom,
zaračunal enako ceno, kot bi jo sicer. Pri upravičencih pa lahko
preverjajo, ali je bil bon prenesen v skladu z zakonom.
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Do zdaj je inšpektorat opravil nadzore pri štirih nastanitvenih
obratih, postopki še niso končani. V prihodnjih dneh pa
načrtujejo na podlagi podatkov, ki jih pridobijo od Fursa,
nadzor še nad 30 nastanitvenimi obrati, tako z vidika
unovčevanja kot prenosa bonov.
Nadzor tudi nad osebno varovalno opremo
Glede na trenutne razmere, povezane z omejevanjem širjenja
koronavirusa, tržni inšpektorji dajejo velik poudarek
preverjanju spoštovanja odloka o omejitvah ponujanja in
prodajanja blaga in storitev porabnikom.
Med prioritetami nadzora tržnega inšpektorata je tudi osebna
varovalna oprema s poudarkom na obraznih maskah. »Tako se
od izbruha epidemije na podlagi prijav in osebnih zaznav izvaja
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

nadzor osebne varovalne opreme, ki je na trgu in jo ponujajo
različna podjetja,« pojasnjuje glavna tržna
inšpektorica Andrejka Grlić. V času epidemije so prejeli in
odgovorili na več kot 120 vprašanj različnih gospodarskih
subjektov in posameznikov v zvezi z zahtevami za zaščitne
maske ali zahtevami za higienske maske. Najpogostejša
vprašanja so bila glede označevanja mask, ustreznosti
certifikatov in glede tega, kdo jih lahko izda.

37

14.07.2020

Finance.si

Torek, 16:28

Država: Slovenija

Kazalo

13 / 13

https://www.finance.si/8963953/Kako-bo-korona-kroj...

Čeprav se je v času strožjih omejevalnih ukrepov okrepilo
spletno nakupovanje, posebnega povečanja prijav zoper spletne
trgovine v zadnjem obdobju na inšpektoratu niso zasledili. Sicer
pa področje spletne prodaje blaga in storitev zaradi vse večjega
števila ponudnikov preverjajo vse leto. V okviru teh nadzorov
preverjajo, denimo, zagotavljanje obveznih informacij
porabnikom o podatkih o podjetju, o pravici do odstopa,
morebitne nepoštene poslovne prakse, denimo zavajanje glede
cen in nepoštene pogodbene pogoje.
Nadzori nad stojnicami s sadjem in nad turističnimi
agencijami
Poleg nadzorov, povezanih z epidemijo, poseben poudarek
namenjajo prodaji sadja in zelenjave na stojnicah, predvsem
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tistih, ki so postavljene ob cestah. Nadzor opravljajo tudi nad
turističnimi agencijami predvsem v zvezi z izdajo vrednotnic,
ki jih je uzakonil drugi interventni zakon.

Več iz teme:
inšpekcije >
Policija >

Finančna uprava RS >
Andrej Mojškrc >

Dragan Obolnar >

Tržni inšpektorat... >

Europol >
Andrejka Grlić >
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Površina: 221 cm2
Slovenija • 2,1 % podjetij je zaključilo poslovanje

Epidemija izbrisala
4605 podjetij
V Sloveniji je bilo v času uradno razglašene epidemije

vida-19 (od 13.

-

co

marca do 31. maja) izbrisanih 4605 podjetij.

Največ podjetij je ugasnilo v osrednjeslovenski regiji, najbolj
so bili

prizadeti

samostojni podjetniki.

Število poslovnih

izbrisani, predstavlja

subjektov, torej 4605, ki so bili v času epidemije
2,1

odstotka aktivnih poslovnih subjektov na dan

uradnega zaključka epidemije, so sporočili iz Bisnode Slovenija. Med

izbrisanimi subjekti je

vsemi

čemer v podjetju

pri

odstotkov samostojnih podjetnikov,

86

spominjajo,

da

je

bil zaradi

moratorija javne

upra-

ve izbris ostalih pravnih oblik skoraj nemogoč.

bilo

Marca je

sicer

izbrisanih 1946 podjetij, aprila 1780, preobrat pa

se je zgodil v maju, ko je bilo ustanovljenih

bilo

izbrisanih.

bila

v času epidemije izbrisana

Slaba tretjina

359

subjektov več, kot jih je

(31,9 odstotka) analiziranih subjektov je
v osrednjeslovenski

regiji. Sledijo pod-

(13,2 odstotka), gorenjska (12,4 odstotka), ter savinjska regija

ravska

(11 odstotkov). Na spodnjem repu lestvice so posavska
regija (2,8 odstotka),

in pomurska

koroška (2,3 odstotka) ter primorsko-notranjska

regija (dva odstotka), najmanj izbrisov pa je bilo zabeleženih v zasa-
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vski regiji (1,7 odstotka).

Katere
Po

panoge so najbolj trpele

panogah je bilo največ izbrisanih

subjektov

registriranih

v pa-

nogah strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (18,7 odstotka).
(12,9 odstotka) ter kulturne, razvedrilne in rekre-

Sledijo

gostinstvo

acijske

dejavnosti (12,6 odstotka).

aktivnimi subjekti

pa je bii

Odstotek izbrisanih

najvišji v dejavnostih

v primerjavi

izobraževanja

z

(5,9 od-

stotka) in gostinstva (4,8 odstotka), sledijo druge raznovrstne poslovne dejavnosti (3,9 odstotka) ter kulturne, razvedrilne in rekreacijske
dejavnosti (3,8 odstotka).

Za največ pomoči zaprosili v osrednji Sloveniji
Na

seznam

prejemnikov mesečnega temeljnega

medtem uvrstilo

dohodka se

je

subjektov. Med njimi jih je bilo na dan analize
(25. junija) 294 blokiranih, 81 nepredlagateljev REK-obrazcev, en davč51.444

ni neplačnik in dva subjekta v insolventnem postopku.

Glede na regijo
registriranih

je največ subjektov, ki so zaprosili za

v osrednjeslovenski regiji

državno pomoč,

(28,5 odstotka), sledijo podra-

vska (12,6 odstotka), savinjska (10,6 odstotka) in gorenjska regija (10,3

odstotka), najmanj pa jih je iz zasavske regije (1,9 odstotka). Med dejavnostmi subjektov, ki so zaprosili za temeljni dohodek, prevladujejo

strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (16 odstotkov), gradbe-

ništvo (12 odstotkov)

in trgovina (10 odstotkov).

S.R., S.M.
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PKP4 naj reši tudi problem
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Da
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15
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Eko
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%
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Zato
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ter 2-kratnik
bo zaradi

regresa
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100

%
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regresa
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likvidnostnih
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za programe SPS,
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subvencio-

delo doma in skrajčasa

2020.

po-

(nosilcem

družbenikom-poslovodnim

se

osebam),

ki

2020

drastično

padejo,

da

do

samozaposlene

konca

in

po-

zagotovitev temeljnega dohod-

in

Predlagamo

na

pod enakimi

izplačilo regresa

2020.

Možnost

2.

sicer

za

niranega čakanja na

20Z0

Popravek PKPz

in

to velja

šanega

nadaljevanju.

1.

na

naslovili

jih vključi

RS

naj

apelirali,

pred-

tavljanja

je

in

leta,

konca

konca

Vlado

smo na

Naše

likvidnost ve-

subjektov.

joče.

bodo

likvidnost

do

goji kot

gospodarstvo

saj

Število

je

na

mesta.

transakcijskih

Meha

Predlogi OZS v PKP4 za
omilitev posledic epidemije

podatki o šte-

poskočilo s 3391
mnenju

čaka-

poudaril

epidemije
Po

če

slaba,« je na seji

OZS

poslovnih

tisoč.

tudi

rešiti

ki je še vedno

Upravnega

za

mest. Vendar,
stečaj,

v

izgubili

podjetij,

ukrepe

pride v poštev,

moramo

ritetno

prinaša

vrsti

delovnih

‘J

r

jim

prihodki od
pa

naj se

še

poslovanja
naprej

za-
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dohodek

temeljni

gotovi

spevkov s strani

plačilo

in

pri-

nižje

stopnje

telesa,

Subvencioniranje skrajšanega de-

3.

lovnega časa

vanje

pralnice

ne tedensko, kar bi

stopnje

za

DDV

mezne dejavnosti ali uvedba

ritve
in

kot

posa-

pivo
15

(razen

ved

%

za

10

znižanje

gostinske sto-

za alkoholne

volumenskih
Avstriji (na

DUO

ši-

odstotkov

pijače, vino
pijače

z

več

alkohola).

%), Nemčiji (na 7 %)

drugih državah uvajajo za gostinstvo

mreč

mi, ki
ali

v neenakopravnem položaju

škode tistim,

Podjetjem,

je

v

potrebno

oziroma
sni
tudi

ki

ki

z

Poseg

prevozniki

in

imeli prepo-

soglasje

niso smela

COVID-19,

povračilo

spodbude

škode

(avtobuje treba

Rešiti

kar smo

v OZS

pogoje,

BDP-ja

za

čedalje ve-

in

brezposelnih

delodajalca

poslitvi, ko

odlokom

problem najemnin,

najemnin

so

v upokojevanje

čjega števila

epidemije

drugi).

Slednji

krčenja

oziroma po-

so

zagotoviti

finančne

lasti.

občinski

s tisti-

v državni

oproščeni.

6.

epidemije

času

poslovne prostore

imajo

predlagamo

pa

na 9,5 %.

spodbude

dela v času

panožnih

predlagamo

na 7

prehrane, brezalkoholne

Tudi v
in v

DDV-ja

kemične čistilnice,

in

proizvodnjo obutve, foto-

Finančne

poslovati

gostinstvu

V

in

V času
5.

pavšalov

stopnje

kozmetično

omogočilo več fleksi-

pri uporabi tega ukrepa.

Znižanje

Za

stopnjo DDV-ja

znižano

vračilo

4.

meri,

po

grafsko dejavnost,

Predlagamo mesečno izravnavo ur in

bilnosti

DDV-ja.

pedikersko dejavnost, dejavnosti za nego

države.

naj

se

ohranitev

uvede

v za-

delavec izpolni upokojitvene

predlagamo pa

preobliko-

tudi

vanje zaščitenih kategorij zaposlenih ter
zmanjšanje
Ta

pravic

starejšim

ukrep predlagamo

masa brezposelnih

varovalka,

da

mora

velika.

delavcem.

za

čas,

Uvede

zaposleni,

ki

ko

je

naj

se

izpolni

predlagali že pri sprejemanju prvih treh

pogoje za upokojitev, pridobiti soglasje

paketov.

delodajalca, če

Podjetja,

poslovne prostore

ki

imajo

v

najemu

v zasebni lasti, so na-

želi

ostati

v

delovnem

razmerju.
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bodo starejši delavci,

Da

v delovnem razmerju

ki vztrajajo

tudi po

izpolnitvi

omejena, če je škodni dogodek posledica

15- Odprava

hude malomarnosti.

Predlagamo,

pogojev, privlačni za delodajalce, predla-

gamo, da se jim znižajo
nekatere pravice, ki

(zaščitena kategorija

šim

di

pogodbe

razloga,

ga

opravljanja nadurne-

prepoved

dela,

več

odpove-
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dopusta ipd.).

ga

po plačani realizaciji

modela v bolj
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likvidnosti

izboljšanja

malih

predlagamo, da

pa

je vračilo tudi

prej, kot se zaključi stečaj, saj ti zdaj

Država naj

7.

javno

pospeši

ki

naročanje,

investicije

in

Pospeševanje

obnove

dročju

gradbenih
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po-

objektov,

šol,

investicij

državnih

projektov

(logistika).

prostor

umeščanja

in

poslih

Pri

prednost domači obrtniki

naj

sklada, kjer

v

Pomoč

Vzpostavitev sklada

sofinanciranje izobraže-

modelov

delovanja

bude naj

se

ali

itd.

spod-

Finančne

zagotovijo prek

SPS,

ŠPIRIT

Skrajšanje

bolniške-
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30 delovnih dni na 20 koledarskih dni
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en

s
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Sprememba
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s čimer

odpravnin

no

zavarovanje

zaposlitvi.

pravnine
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prispevali

cialni

partnerji

država),

no

nadomestilo,

ki gre v breme zavoda,

Ureditev regresnih zahtevkov za

nesreče

delu

pri

ter

uvedba

limita

za

hudo malomarnost
OZS

po

že

več

ureditvi

drugačni

delodajalcev v

Zavoda
Slovenije

invalidsko

Zavoda

in

nesreče

za

pri

delu

zavarovanje

pokojninsko

zavarovanje.

odgovornost

škode

povračila

primeru

zdravstveno

za

potrebo

na

delodajalcev

in

Odškodninska
pa

mora

biti

v

pa

od
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kakšni listi je

tega, na

delavčevega vstopa

času

vladi

na
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zakona,
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pogajanj

spreje-

delovni

na

la plače, razen
ali

smrti

kot

so

država

bi ta

lahsvoje

Vzpostaviti
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gradbeništvo,

ki bo enakovreden tovrstnim skladom v
državah

evropskih

bodo

doseči

in

teh

priznavanje

tega

jalci del ob vstopu

skladov.

slovenski

izva-

trge teh držav v

na

bolj enakopravnem položaju, saj jim

korist bo ob

Bistveno

ustrezni

tovrstnega sistema,

ranosti

država oziroma njene
znano,

da

se

lodajalcem
polovica

in

iz

rojstva

otroka

mu pripada

50-od-

ki

Delavec,

odpravi v državo

se

ob

in

primerljivih

v

unije.

tev paritetnega sklada za

podlagi

v družini, ko

so-

sklad za gradbe-

skladi

ti

Evropske

sosednjih

brez nadomesti-

v primeru

nadomestilo plače.

stotno
2.

odhodu v

prehodu

meje

odrejena

na

in mu je

karantena,

pravico do 8o-odstotnega nadome-
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stila plače.

3. Delavec, ki mu je odrejena karanzaradi stika z okuženo osebo, pa

tena
ne

more

delati od doma,
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pravico do

8o-odstotnega nadomestila.

uvede paritetni

državah
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ki
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Delavec
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paritetnih

delavcem
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nadomestila plače.
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ne
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plače

nadomestila
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delavci
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iz-
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organizirati dela
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predvsem
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pri

opravljal

denar-

ne

Višina

odvisna tudi od

potrebno zakonske osnove za ustanovi-

izplača

ko je delavcu odrejena karantemu

za

sredstva

(delodajalci,

ob ustanovitvi sklada,
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nadomestila plače delodajalcem

doma.
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V
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o
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trajnega bolniškega staleža
Predlagamo, da
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pogodbe
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financiranja
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poseben sklad za odpravnine delavcem,

ništvo,
10.

predvsem

potrebno

je

čas,

pre-

samega.

zavarovanca

gradbeni-

spodbudili zaposlovanje
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delodajalcih,

nedoločen

»čakalni dan«, ko bolniški stalež bre-

meni

malih

pri

morala

tako imenovani

institut

skupini.

že

20

če

bi dosegli večjo fleksibilnost trga

Da

plačil

ZRSZ.
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stroškov novih

in kritje

svetovanj

čas,

na,

odprav-

za

paritetnega sklada za

delovne sile

Predlagamo

za

bila

štvo

lizaciji

PKP4 ponovno uvaja tudi

vanjo.

vih prodajnih modelih in poteh, digita-

vanj,

namensko zbirala sred-

bi se

za financiranje investicij.

stva

14.

prestrukturiranju, no-

pri

posebnega

imajo

podjetniki.

in

ustanovitev

Predlagamo

nine in

8.

sklada za investicije

13. Vzpostavitev

povračilo
nadomestila plače za
karanteno s strani države
Ponovno

vrnitve

domače

spodbuja

vajanja storitev ipd.

tra-

jajo celo 7 let in več.

ponudnike

ovir,

ciljem

podjetij.

Glede spremembe vračila DDV-ja pri stečajih

aktivneje

država

se

denimo glede omrežnin, čezmejnega iz-

Predlagamo preoblikovanje sedanje-

le starej-

glede

zaposlitvi

o

ukinejo

oziroma

pripadajo

da

v odpravo administrativnih

usmeri
12. DDV

administrativnih ovir

V

času pisanja članka je PKP4 v pro-

ceduri, zato končna vsebina zakona še

ni

znana. Prav

naše

predloge

tako še ni znano, katere
bo

vlada vključila

v za-

kon.
Mira Črešnar

pa

dajatve.
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Cene gradbenih materialov ostajajo
več ali manj nespremenje
14.07.2020 | 08:41

Slovenska gradbena podjetja zaradi epidemije trenutno nimajo
težav pri dobavi osnovnih gradbenih materialov, med
epidemijo je bila otežena le dobava specialnih materialov iz
uvoza.
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Tekst: Vasilij Krivec, Časnik Finance
Tako gradbena podjetja kot proizvajalci gradbenih materialov letos
ne opažajo večjega nižanja cen gradbenih materialov,
podatki Statističnega urada Republike Slovenije pa kažejo, da
so cene gradbenih materialov v prvem četrtletju letos malenkost
upadle. V primerjavi z zadnjim četrtletjem 2019 so bile nižje za 1,1
odstotka, v primerjavi s prvim lanskim četrtletjem pa za 2,1
odstotka. Skupni stroški za gradnjo stanovanj so sicer višji, vendar
zaradi stroškov dela. V prvem četrtletju so v primerjavi z lanskim
zadnjim četrtletjem zrasli za 5,9 odstotka, na letni ravni pa so se
zvišali za 6,5 odstotka.

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

Težavne le dobave specialnih komponent iz uvoza
V CGP jim je težave z dobavami materialov uspelo reševati z
ustaljenimi in alternativnimi viri in so tako izpeljali vse projekte.
Cene materialov so ostale večinoma na enaki ravni. Član uprave
tega novomeškega gradbinca Edo Škufca je povedal, da nimajo
težav z dobavo osnovnih materialov, kot so cement, opeka in
bitumen. Kamnite materiale, betone in asfalte proizvajajo sami,
zato niso odvisni od drugih dobaviteljev. Nekaj težav so imeli s
konstrukcijskim železom, ki prihaja iz tujine, in pri uvozu nekaterih
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specialnih materialov, kot so aluprofili, elektroizdelki, specialni
elementi in materiali za uporabo v visokogradnji. Težave z dobavo
so imeli predvsem iz Italije, Avstrije, Francije in Združenega
kraljestva.
Tudi v Pomgradu ugotavljajo, da cene cementa, peska in
betonskega jekla ostajajo enake. Cene opeke so se dvignile,
siporeksa za tri odstotke, porotherma 30 za pet odstotkov,
modulbloka pa za 11 odstotkov. Tudi v Pomgradu z dobavami
strateških materialov niso imeli večjih težav, saj so pravočasno
zagotovili zaloge.
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Cena bituman se počasi viša
Edo Škufca poudarja le cene bitumna in energentov, ki so se v
času koronakrize znižale, vendar pa se cene bitumna postopoma
višajo in pričakovati je, da se bodo spet ustalile na predkriznih
ravneh. Na drugi strani v Pomgradu pravijo, da so cene bitumnov
ostale enake in so imeli ob uvozu težave zaradi nejasnosti pri
operativnem delu mejnih organov in večjih zastojev zaradi daljših
postopkov preverjanja.
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Gibanja cen bitumna smo preverili tudi pri Združenju Združenja
asfalterjev Slovenije. Predsednik upravnega odbora Slovenko
Henigman je pritrdil izračunom CGP, saj pravi, da je med prvim
valom epidemije cena bitumna res upadla, v zadnjih tednih pa spet
raste in je približno za petino višja od najnižje letošnje vrednosti.
Drugače pa tega materiala, ki je osnova za izdelavo asfaltnih
zmesi, v Sloveniji ne proizvajamo, saj gre za stranski produkt
rafinerij, ki jih v Sloveniji ni. Zato ga uvažamo predvsem iz Italije,
Avstrije, Madžarske in Hrvaške, manjši del uvozimo iz Srbije in
Nemčije. »Med krizo slovenska podjetja niso imela težav z dobavo
bitumna, podobno je danes,« pravi Slovenko Henigman, ki
poudarja, da sta največja slovenska investitorja v gradnjo in

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

obnovo cest Dars in DRSI zaradi manjšega obsega cestnega
prometa spodbujala k obnavljanju cest in asfaltiranju.
Henigman tako opozarja, da se tovrstna gradbena dela izvajajo
povsod, kjer so za to izpolnjeni pogoji, pri nekaterih izvajalcih se že
kaže pomanjkanje dela, saj so postopki javnih naročil marsikje
zastali. Tako ponudba bitumna danes sledi povpraševanju
slovenskih asfalterjev in gradbenih podjetij, pri čemer v Združenju
asfalterjev Slovenije poudarjajo, da imajo podjetja pri teh delih še
veliko rezerve in prostih zmogljivosti.
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Proizvodnja cementa v Salonitu po prvem valu raste
»Slovenski trg je doživel manjše upade prodaje, marca in aprila od
pet do deset odstotkov, italijanski pa v istih mesecih tudi do 65
odstotkov,« je povedal direktor Salonita Anhovo Julijan
Fortunat, ki dodaja, da trenutno zaznavajo pozitivno dinamiko
prodaje, zato proizvodnja redno obratuje. Ves čas so kupcem
zagotavljali in še zagotavljajo celotne količine cementa za njihove
potrebe. Med prvim valom kroronakrize je delo na gradbiščih
potekalo v omejenem obsegu, zato je prišlo do zmanjšanega
povpraševanja na trgu za sipki cement. Zaznali pa so povečano
povpraševanje po vrečnem cementu, saj je bila to odlična
priložnost za opravljanje manjših del doma. Politike prodajnih cen
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

letos kljub koronakrizi v Salonitu niso spreminjali.
Proizvodnja v Lafargeu, kjer cement dobavljajo iz Avstrije,
Madžarske in Hrvaške, je po besedah direktorja Pavla
Marđonovičapotekala skladno z običajnimi procesi in brez kakšnih
izrednih težav, letošnja prodaja teče po načrtih. Zgolj ena izmed
tovarn je imela kratkotrajne manjše težave z nabavo ene izmed
surovin. Krajši zastoji na mejah so zahtevali malo več načrtovanja.
SIJ prilagodil cene konstrukcijskih jekel
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V skupini SIJ s konstrukcijskimi jekli dosežejo le okoli 11 odstotkov
prodaje, gre pa za jekla z nižjo dodano vrednostjo od jekel, ki se
uporabljajo v strojni in avtomobilski industriji. V drugem trimesečju
letos so doživeli upad povpraševanja po konstrukcijskih jeklih na
glavnih trgih, in sicer v Sloveniji, državah nekdanje Jugoslavije,
Italiji, na Poljskem in v Nemčiji. Proizvodni procesi in dela na
gradbiščih so se zaradi epidemije koronavirusa v najbolj prizadetih
državah začasno ustavili, saj so tam uvedli stroge zaščitne ukrepe.
Zaradi upada povpraševanja so najprej prilagodili cene, pozneje so
zmanjšali proizvodnjo in okrepili pridobivanje novih naročnikov.
Največ konstrukcijskih jekel se porabi pri gradnji mostov, nosilnih
konstrukcijah, v ladjedelništvu, za tlačne posode in rezervoarje.

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

Povpraševanje po opeki trenutno ni upadlo
Iz Goriških opekarn so sporočili, da njihova dinamika proizvodnje
poteka v skladu s poslovnim načrtom in je primerljiva z lansko. »V
zadnjih mesecih čutimo določeno umirjanje pri povpraševanju, kar
je verjetno že posledica učinkov koronakrize,« pravi direktor
Goriških opekarn Jožef Stibilj, saj po njegovem mnenju
gospodarska kriza na povpraševanje v gradbeništvu vpliva z
določenim zamikom, zato je še prezgodaj za natančnejše
ovrednotenje učinkov. Tako danes še ne opažamo posebnih
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motenj pri dobavah repromaterialov in energentov, prav tako še ni
večjih pritiskov na cene, ki za zdaj ostajajo na prejšnjih ravneh.
Njihove napovedi niso tako optimistične. Ta proizvajalec opeke in
opečnih izdelkov namreč pričakuje, da bodo vplivi na njihovo
poslovanje občutni, saj bodo investicije v stanovanjsko gradnjo

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

verjetno med bolj prizadetimi področji.
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Največja južnokorejska borzna podjetja bodo v Q2
2020 beležila 40 % padec dobička iz poslovanja
torek, 14. julij 2020
Najpomembnejša borzna podjetja iz Južne Koreje, kot sta na primer Samsung Electronics in SK Hynix,
bodo po podatkih FnGuide v drugem četrtletju 2020 zaradi pandemije COVID-19 utrpela skoraj 40 % padec
dobička iz poslovanja v primerjavi z istim obdobjem leta 2019.

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

Po podatkih FnGuide je 245 večjih južnokorejskih nefinančnih borznih družb v drugem četrtletju 2020 ustvarilo
397.615,5 mlrd KRW prihodkov iz prodaje (približno 299,3 mlrd EUR) in 21.395,8 mlrd KRW (približno 15,7 mlrd
EUR) dobička iz poslovanja. Dobiček iz prodaje in operativni dobiček sta v primerjavi z istim obdobjem 2019 padla
za 11 %, oziroma 16,3 %. Če pa se iz teh podatkov izvzameta družbi Samsung Electronics in SK Hynix, pa je
dobiček drugih podjetij znašal le 11.576,1 mlrd KRW (približno 8,5 mlrd EUR), kar je 36,8 % manj kot leto prej.
V prvem četrtletju 2020
je upadel le njihov
dobiček iz poslovanja,
toda v drugem četrtletju
sta hkrati upadla tako
dobiček iz poslovanja
kot prodaja. V prvem
četrtletju leta 2020 je
prodaja teh 245 podjetij
znašala 429.131,8 mlrd
KRW (približno 315,4
mlrd EUR), kar je le 0,7
% manj v primerjavi z
letom prej, medtem ko
je njihov dobiček iz
poslovanja padel za 33
% v primerjavi z letom
prej na 17.773,8 mlrd
KRW (približno 13,1
mlrd EUR). V drugem
četrtletju se je njihov
dobiček iz poslovanja izboljšal, prodaja pa je beležila dvomestni upad.
Glede na industrijsko panogo je največji padec doživela predelovalna industrija. Skupni dobiček iz
poslovanja enajstih proizvajalcev avtomobilov in proizvajalcev avtomobilskih delov je v drugem četrtletju
2020 medletno padel za 76,3 % na 671,3 mlrd KRW (490 mio EUR).
Kovinska in jeklarska industrija sta upadli za 70,2 % na 493,4 mlrd KRW (360 mio EUR), ladjedelništvo pa za 76,4
% na 45,7 mlrd KRW (34 mio EUR). Tudi rafinerija nafte, letalska industrija in hotelirstvo so zašli v rdeče številke.
Korejski inštitut za ekonomska raziskovanja je napovedal, da se bo južnokorejsko gospodarstvo v drugi
polovici 2020 soočilo s še več težavami in napoveduje, da se bo korejsko gospodarstvo v letu 2020
zmanjšalo za 2,3 %. V prvi polovici leta naj bi se BDP znižal za 1,7 %, v drugi polovici leta pa za 2,9 %. (EIU v
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julijski napovedi napoveduje Južni Koreji v letu 2020 -2,1 % padec BDP.) Poročilo korejskega inštituta za
ekonomska raziskovanja tudi napoveduje, da bo rast zasebne potrošnje, ki podpira domače
povpraševanje, v letu 2020 upadla za -3,7 %.
Tudi naložbe v objekte in v gradbeništvo bodo letos beležile dvomestni upad. Naložbe v objekte bodo po
napovedih zaradi počasnega domačega povpraševanja in gospodarskega krčenja v večjih izvoznih državah
beležile -18,7 % upad, naložbe v gradbeništvo pa naj bi se zaradi motenj gradnje in politike nadzora nepremičnin
zmanjšale za -13,5 %.
Viri: Factiva, Business Korea Daily News

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

Več informacij o globalnih trendih na področju avtomobilske industrije
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O umetnosti za odločne
Avtor: Igor Zupe, Nina Jeza, Roman Uranjek, Sašo Rek, Tomaž
Grušovnik
AGD Gustaf, Mitra, društvo za razvoj avdiovizualne kulture in medkulturnega
dialoga, in Društvo za razvoj humanistike Zofijini ljubimci smo v sklopu cikla
filmskih projekcij z diskusijami Dokudoc »Dokumentarna obzorja«,
pripravili tretji filmski večer z diskusijo posvečeno umetniškemu ustvarjanju
v Sloveniji. V goste so bili vabljeni avtorji in akterji filmov ter strokovnjaki in
ustvarjalci na področju umetnosti. Okroglo mizo je povezovala Nina Jeza.

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

Pomen (vizualne) umetnosti za družbo, kulturo in državo je neprecenljiv in
po nekaterih znanstvenih raziskavah bistveno sooblikuje kulturo in identiteto
posameznika ali naroda, kot tudi neke države. Toda umetnost obstaja izven
posameznikovih ali državnih meja, lahko celo sama postane država.
Povezovalni element je odločna, morda tudi aktivistična drža
umetnika/kustosa, ki lahko presega ali premika meje umetnosti, posega v
družbeno resničnost, določa usodo posameznika in sooblikuje zgodovino.
Večer je bil posvečen umetniškemu delovanju z odločno držo ter možnostim
umetniškega ustvarjanja in delovanja v avtoritarnih razmerah. Predstavili
smo poglede na aktualno stanje, predvsem pa s povezovanjem pobud in
posameznikov odpirali možnosti za kritično refleksijo in spodbujali
avtonomno umetniško izražanje.
Fotografija:
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Foto: Franci Komauer (Facebook)
Igor Zupe je diplomiral iz filmske in televizijske režije na Akademiji za film,
gledališče, radio in televizijo ter deluje kot samostojni kulturni ustvarjalec.
Režiral je dokumentarne filme o glasbi in umetnosti (NSK, Irwin, Laibach,
Pankrti), snema tudi glasbene videospote, televizijske oddaje in oglase ter
računalniške animacije. Za svoja dela je bil večkrat nagrajen, predvajali pa so
jih ne le na mednarodnih filmskih festivalih, temveč tudi v muzejih in
galerijah po svetu.
Roman Uranjek je slikar, provokator in aktivist, kolektivist in samostojni
ustvarjalec. Od leta 1983 je soustanovitelj skupine IRWIN, od naslednjega
leta skupine NSK – Neue Slowenische Kunst in leta zatem tudi skupine Novi
kolektivizem. Od leta 2002 se v svoji umetniški praksi ukvarja s križem kot
osamosvojitvenim simbolom in pri tem v zadnjih nekaj letih stopa v
umetniški dialog z akvareli banjaluškega umetnika Radenka Milaka. Dnevni
ritual ustvarjanja križev pojasnjuje z ideologijo o kartoteki spominov, ki po
njegovih besedah pomeni, “da sva midva zdaj samo to, česar se spomniva.“
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Dr. Tomaž Grušovnik je filozof in publicist, zaposlen na Univerzi na
Primorskem, kjer na Pedagoški fakulteti poučuje različne predmete,
povezane s filozofijo in humanistiko ter vzgojo. Na Inštitutu za filozofske
študije istoimenske univerze je deloval od njegove ustanovitve do leta 2016.
Od leta 2018 je tudi predsednik Slovenskega filozofskega društva (SFD). Za
svoje poučevanje je prejel »Svečano listino« za mladega visokošolskega
učitelja za leto 2017, ki mu jo je podelila Univerza na Primorskem, Pedagoška
fakulteta.

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

Sašo Rek je diplomiran arhitekt in predavatelj na katedri za arhitekturo
Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v
Mariboru. V zadnjem času ga veliko ljudi kliče zaradi grafita v Kulturnem
centru Pekarna, kjer preživi večino svojega prostega časa, ki ga namenja
izboljševanju položaja skupnosti, predvsem pa stanja samih stavb. Je oseba,
ki najbolje pozna celoten kompleks Pekarne, aktivni državljan, zaposlen, brez
kreditov in davčnega dolga. Predvsem pa je uporabnik Pekarne ter njen
dolgoletni zagovornik.
Napotila:
https://www.facebook.com/gustafpekarna
http://www.gustaf.si
http://zofijini.net
http://www.dokudoc.si
http://nordcross.com/
http://www.vertigo.si/
https://www.igorzabel.org/
http://nsk.mg-lj.si/si/
http://www.nskstate.com/
https://4d.rtvslo.si/arhiv/platforma/174344103
http://zofijini.net/predavanja_pankrti/
http://zofijini.net/predavanja_zenini/
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Oznake: Aktivizem • Film • Grafiti • Irwin • Laibach • Maribor • NSK • Okrogla
miza • Pekarna • Umetnost
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Kako preprečiti socialni
dumping
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. Boris Sapač, član uprave
Pomgrada je nanizal nekaj nasvetov, kako preprečiti socialni
dumping.
Nelojalna konkurenca
Ker prihaja konkurenca iz tretjih držav, v katerih so minimalne
plače izjemno nizke, od 200 do 400 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. V Zbornici gradbeništva in industrije gradbenih materialov
predlagamo, da je upoštevanje kolektivne pogodbe obveza za vse ponudnike na javnih naročilih.

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

Preprečitev izkrivljanja konkurence na trgu
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.
Evropska komisija je pripravila smernice za javna naročila. Namen teh evropskih smernic je, da se prepreči
izkrivljanje konkurence na trgu.
Nov, kakovosten kader med gradbeniki
V slovenskem gradbeništvu je 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.
Pomen domačih izvajalcev
Po epidemiji koronavirusa prihaja kriza, z njo pa brezposelnost. Zato je pomembno, da so v slovenske gradbene
projekte vključeni domači izvajalci. Slovensko gradbeništvo se namreč sooča z nelojalno konkurenco tako na trgu
gradbenih storitev kot tudi na trgu delovne sile v gradbeništvu, ki jo generira država s svoji dosedanjimi
odločitvami. Država pri infrastrukturnih projektih domačim podjetjem in njihovim zaposlenim ne omogoča enakih
pogojev v konkurenčni tekmi s podjetji in njihovimi zaposlenimi, ki prihajajo iz tretjih držav. Domači ponudniki so po
kolektivni pogodbi dolžni izplačevati višje plače svojim zaposlenim, medtem ko smejo konkurenčna podjetja iz
tujine izplačevati dosti nižje plače.
Socialni damping ni del poštene mednarodne konkurence
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Upravičeno se v Zbornici gradbeništva in industrije gradbenih materialov sprašujemo, zakaj gospodarsko znatno
uspešnejša Avstrija, s plačami, ki so v gradbeništvu 2,5-krat višje od slovenskih, lahko uspešno ščiti svoj trg dela in
svoje zaposlene v gradbeništvu pred nelojalno konkurenco iz tretjih držav. Tako vzdržuje visok socialni standard
svojih zaposlenih, kar posledično zagotavlja velik interes mladih za vstop v gradbene poklice. Z ustrezno zakonsko
ureditvijo, ki preprečuje socialni damping, pa ne dovoli, da bi trg preplavili gradbeni ponudniki iz tretjih držav s
plačami 300 evrov mesečno. V Sloveniji pa, kjer imamo že skoraj prazne gradbene šole, pa tega ne zmoremo in
se sprenevedamo, da je socialni damping del poštene mednarodne konkurence.
Nasvete je pripravil Boris Sapač.

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

Avtor: Lin & Nil
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