Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 19. 3. 2020
Število objav: 9
Internet: 6
Tisk: 3
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 8
Inženirski dan: 0

Naslov

Stanovalci Delavske v Celju: Novi prostorski načrt bo njihov boj zminiral

Zaporedna št.
1

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 18. 3. 2020

Stran v zbirki:
11

Avtor

Rozmari Petek

Teme

Gradbena parcela

Internet

Povzetek

...bo, tako opozarja Plavčak, vse črne gradnje legaliziral. "Od ograje, podpornih zidov, vse so v OPPN 'v nulo' definirali,"
opozarja Plavčak. "Na celotni gradbeni parceli se dopusti gradnja dostopa, parkirišča, manipulativnih površin, objektov
gospodarske javne infrastrukture s priključki, zelenih površin, oporni zid do...

Naslov

Ker ni prepovedi, dela na gradbiščih še potekajo

Zaporedna št.
2

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 3. 2020

Stran v zbirki:
14

Avtor

Vanja Brkić

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...gradbiščih še potekajo Medtem ko je vlada v preteklih dneh prepovedala delovanje neživilskih trgovin in opravljanje
raznih storitev, te prepovedi ne veljajo v gradbeništvu, če gre za posle za podjetja ali občine. Ali bodo gradbeni delavci
kljub nevarnosti širjenja koronavirusa nadaljevali delo, je prepuščeno presoji delodajalcev....

Naslov

Do kdaj bomo v podjetjih in povsod drugje čutili korono? Scenariji V, U in L

Zaporedna št.
3

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 18. 3. 2020

Stran v zbirki:
17

Avtor

Peter Frankl

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...industrije, ki so jih že pred korono načenjale disrupcije, recimo avtomobilsko in turizem, so zdaj tako rekoč na psu,
investicije se ustavljajo v IT-industriji, gradbeništvu, dogodki in druženja so zamrli, ugašajo tudi promocijske dejavnosti,
le redki danes prodajo več kot pred korono. Vse to je razumljivo, zdravje ljudi je...

Naslov

Odpoved letošnjega termina sejmov Megra in Green

Zaporedna št.
4

Medij

Dnevnik - Moj dom, Slovenija

Rubrika, Datum

Priloga Moj dom; 18. 3. 2020

Stran v zbirki:
18

Avtor

K. T. M.

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Bodimo "krožno" skrbni!

Zaporedna št.
5

Medij

Dnevnik - Moj dom, Slovenija

Rubrika, Datum

Priloga Moj dom; 18. 3. 2020

Stran v zbirki:
19

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Površina: 82 cm2

...Odpoved letošnjega termina sejmov Megra in Green Glede na nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (
COVID19) je Pomurski sejem skupaj s svojimi partnerji, ki sodelujejo pri organizaciji...

Naslov

Tisk

Stran: 4

Stran: 14

Površina: 380 cm2

...nacionalnih (državnih) ravneh. V Evropi obstajajo primeri uspešnega poslovnega partnerstva med proizvajalci in
izvajalci recikliranja plastike, na primer v gradbeništvu in avtomobilski industriji (izolacijski materiali, cevi, vrtno pohištvo,
armaturne plošče ...). Medtem vse večja uporaba plastike za široko paleto proizvodov...

2

Naslov

Ker ni prepovedi, dela gradbiščih dela še potekajo

Zaporedna št.
6

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

V ospredju; 19. 3. 2020

Stran v zbirki:
20

Avtor

Vanja Brkić

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Stran: 5

Površina: 347 cm2

...GRADBENIŠTVO Ker ni prepovedi, dela gradbiščih dela še potekajo Medtem ko je vlada v preteklih dneh
prepovedala delovanje neživilskih trgovin in opravljanje raznih...

Naslov

Najpogostejša vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in
storitev

Zaporedna št.
7

Medij

Racunovodja.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 3. 2020

Stran v zbirki:
30

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...servis meji samo z vrati) pa mora biti zaprt. VulkanizerjiNe, razen za izvajanje dejavnosti za nujna vozila (vojska,
policija, gasilci ) Storitve v gradbeništvu (izdelava fasad, notranja dela, slikopleskarji, ) Ali lahko delajo tudi v privat hišah
? Ali lahko delajo sedaj npr. v šolah, ki so zaprte? Lahko delajo...

Naslov

Na gradbiščih dela lahko še potekajo

Zaporedna št.
8

Medij

Preberi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 3. 2020

Stran v zbirki:
31

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Medtem ko je vlada v preteklih dneh prepovedala delovanje neživilskih trgovin in opravljanje raznih storitev, te
prepovedi ne veljajo v gradbeništvu, če gre za posle za podjetja ali občine. Ali bodo gradbeni delavci kljub nevarnosti
širjenja......

Naslov

GIC Gradnje kljub koronavirusu s smelimi načrti

Zaporedna št.
9

Medij

Stajerskival.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 3. 2020

Stran v zbirki:
34

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Izbruh koronavirusa v gradbeništvu večje škode zaenkrat še ni povzročil, kar pa se lahko s širjenjem virusa zelo hitro
spremeni, ocenjuje direktor podjetja GIC gradnje Ivan Cajzek. Največja...
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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!

Stanovalci Delavske v
Celju: Novi
prostorski načrt bo
njihov boj zminiral
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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!

ODPRI GALERIJO
Bosta skladiščna šotora Emo Orodjarne, postavljena na črno, ki motita
stanovalce v Delavski ulici 16 in 18, z novim OPPN legalizirana?
ROZMARI PETEK
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Rozmari Petek

18.03.2020, 06.15

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

Nov občinski podrobni prostorski načrt rešuje
nelegalne pozidave Emo orodjarne, na opozorila
prebivalcev Delavske ulice pa so znova pozabili.
Za stanovalce Delavske ulice v Celju se po letih opozarjanja in
trkanja na vrata različnih ustanov še vedno ni nič spremenilo. Še
nihče njihovih stanovanj ni odkupil ali se začutil dolžnega, da jih
odkupi, čeravno stanovalci dnevno čutijo vibracije in slišijo hrup,
ki jih povzroča delo v Emo Orodjarni Celje; predvsem hrup
močnih stiskalnic, pa tudi manipulacija s kovinami v nelegalnem
skladišču, ki je pod njihovimi okni, je zelo moteča. Pred leti jih
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je namreč občina umestila med poslovne objekte v industrijski
coni, za katero so dovoljene visoke vrednosti hrupa. Izvajali so
meritve, ki so po besedah predstavnika stanovalcev Štefana
Plavčaka, ki jih je spremljal, prekoračile dovoljene vrednosti, a v
končnih meritvah te številke niso bile zajete, opozarja. Konec
koncev so Emo Orodjarni nato izdali odločbo, da mora obratovati
pri zaprtih oknih, česar, jasno, nihče ne bo preverjal, pa tudi
zadoščalo ne bo, dodajajo stanovalci.

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

Za legalizacijo črnih gradenj?
A kot trenutno kaže, se bodo stvari zanje le še poslabšale, saj je
občina pred dnevi javno razgrnila dopolnjen osnutek občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN), s katerim bo Emo
Orodjarna deloma lahko svoje poslovanje razširila, deloma pa
legalizirala vse, za kar je inšpektorat ugotovil, da je zgrajeno na
črno. Že pred časom je namreč gradbeni inšpektor ugotovil, da
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sta dva šotora, ki sta od stanovanjske stavbe, v kateri je okoli 90
stanovalcev, oddaljena le sedem metrov, črna gradnja, a je vseeno
dal Emo Orodjarni čas do leta 2022, da šotora odstrani.

Več kot o ljudeh o kulturni dediščini
V osnutku OPPN so obširneje kot ukrepi za varstvo pred hrupom
opisani ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine. Tako je opisano, da
stanovanjska bloka Delavska 16 in 18 sodita med stavbno dediščino,
za posege v te enote pa je treba pridobiti kulturovarstveno soglasje v
skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Nato

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

obširneje opisujejo, da se spremeni namembnost obeh stavb iz
stanovanjske v poslovno (trgovsko-skladiščno) dejavnost, "pri čemer
se v celoti ohranja njuna zunanjost". O tem, kam s stanovalci, ki v
tem "poslovnem" objektu živijo, pa nič.

Nekoliko ostreje je inšpektorat pristopil k opornemu zidu, ki je
po besedah Plavčaka deloma postavljen kar na zemljišču
stanovalcev, saj je Emo Orodjarni naložil odstranitev zidu. Sprva
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naj bi bilo podjetje zid moralo odstraniti do konca avgusta lani. A
ga ni. Nato je gradbeni inšpektor konec septembra začel postopek
izvršbe in Emo Orodjarni določil naknaden rok za izvršitev
odločbe, in sicer do konca leta 2019. A zid še zdaj stoji. Zakaj,
smo vprašali pristojno ministrstvo. "Zavezanka (Emo Orodjarna,
op. p.) se je na sklep pritožila. O pritožbi drugostopenjski organ
(Ministrstvo za okolje in prostor) še ni odločil," so nam
odgovorili.
Najverjetneje bo tako prej sprejet nov OPPN, ki bo, tako
opozarja Plavčak, vse črne gradnje legaliziral. "Od ograje,

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

podpornih zidov, vse so v OPPN 'v nulo' definirali," opozarja
Plavčak. "Na celotni gradbeni parceli se dopusti gradnja dostopa,
parkirišča, manipulativnih površin, objektov gospodarske javne
infrastrukture s priključki, zelenih površin, oporni zid do višine
1,5 metra ter ograje do 2,3 metra," je res zapisano v osnutku
OPPN, ki obenem predvideva tudi novi povezovalni cesti skozi
Delavsko ulico. "Kot je razbrati, bodo to speljali mimo tistih
dveh hiš, ki ju je občina lani odkupila, medtem ko za odkupe
naših stanovanj ne najde sredstev," pravi Plavčak.
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Kako bi omejili hrup
Vse, kar se posredno nanaša na stanovalce, je odstavek, ki
opisuje varstvo pred hrupom. Še enkrat je opisano, da je območje
opredeljeno kot območje proizvodnih in servisnih dejavnosti, ki
se umešča v IV. stopnjo varstva pred hrupom (za to veljajo mejne
dnevne ravni hrupa 75 decibelov in mejne nočne ravni hrupa 65
decibelov). Je pa dodano, da se do sprememb namembnosti
stanovanjskih objektov znotraj območja OPPN zagotovi III.
stopnja varstva pred hrupom, za katero veljajo mejne dnevne

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

ravni hrupa 60 decibelov in mejne nočne ravni hrupa 50
decibelov. A to naj bi zagotovili na način, da "se izkaže" ustrezna
zvočna zaščita novih objektov, ki pa že stojijo in so sami
preglasni, opozarjajo stanovalci. Ob tem naj bi investitor moral
poskrbeti še za pasivno zaščito.
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OPPN podrobno opisuje oporni zid in ograjo, ki na črno že stojita in za katera
je gradbeni inšpektor naložil odstranitev. ROZMARI PETEK

"Zasadili naj bi nam drevje," to opiše Plavčak, "medtem ko so
nam na občini zatrdili, da bodo vplive ne okolje ugotavljali s
celovito presojo. In da bo v postopek vključena javnost, zdaj pa
so zaradi koronavirusa javno obravnavo preklicali."
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Dnevnik.si

NAJNOVEJŠE
8 min

Tuji planinec
zdrsnil in umrl
pod Triglavom
GRADBENIŠTVO
12 min
V pripravi odlok o
Vanja Brkić
prepovedi
zbiranja na javnih
18. marec 2020
mestih
18. marec 2020 17:53
Predviden
branja:
min
18 min čas
Tom
Brady3 odhaja
na Florido
38 min

Ker ni prepovedi,
dela na
gradbiščih še
potekajo

46 min

Medihi za uboj (ne
umor) 20 let

Ker ni prepovedi, dela na
gradbiščih še potekajo
Medtem ko je vlada v preteklih dneh prepovedala delovanje neživilskih
trgovin in opravljanje raznih storitev, te prepovedi ne veljajo v
gradbeništvu, če gre za posle za podjetja ali občine. Ali bodo gradbeni
delavci kljub nevarnosti širjenja koronavirusa nadaljevali delo, je
prepuščeno presoji delodajalcev.

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

Vse objave

Na Trubarjevi cesti v Ljubljani gradbinci še vedno delajo na
gradbišču in hitijo z obnovo ulice. (Foto: Jaka Gasar)

V Mestni občini Ljubljana se trenutno izvaja
kopica tako zasebnih kot tudi javnih gradbenih
projektov. Družba Strabag prenavlja Cukrarno,
Komunalne gradnje s partnerji imajo odprtih
več gradbišč, na katerih gradijo fekalno
kanalizacijo s pomočjo evropskih sredstev,
družba KPL dokončuje prenovo zadnjega dela
Trubarjeve ceste, Prenova-Gradbenik in PZG
sta se lani lotila rekonstrukcije zadnjega
ožjega dela Letališke ceste v štiripasovnico,
Dema Plus pa prenavlja Vilo Zlatica in širi del
pokopališča Žale. To so projekti, ki jih
gradbinci izvajajo po naročilu občine, ob tem
pa se v mestu gradi že kup zasebnih
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projektov, recimo hotel Zlatarne Celje na
Bavarskem dvoru ali večstanovanjski objekti
ob Dunajski cesti.
NAJNOVEJŠE
8 min

12 min

18 min

38 min

46 min

Tuji planinec
zdrsnil in umrl
pod Triglavom

Vladni odlok sicer prepoveduje na primer
dejavnosti, kot so hotelirstvo, gostinske,
športno-rekreacijske, kulturne, frizerske,
kozmetične in druge storitve, prepoveduje tudi

V pripravi odlok o
prepovedi
zbiranja na javnih
mestih

ponujanje in prodajanje gradbenih storitev, a

Tom Brady odhaja
na Florido

»Zagotavljanje (gradbenih, op. a.) storitev

Ker ni prepovedi,
dela na
gradbiščih še
potekajo

uradu. To pomeni, da gradbincem, ki delajo pri

Medihi za uboj (ne
umor) 20 let
Vse objave

le, če se te zagotavljajo potrošnikom, so
povedali na uradu vlade za komuniciranje.
podjetjem odlok ne ureja,« so pojasnili na
projektih za občino ali podjetja, kljub grožnji, ki
jo predstavlja širjenje koronavirusa, ni treba
ustaviti gradbišč oziroma je ta odločitev
prepuščena podjetjem ali naročnikom.
Danes se je tako na primer nadaljevala
gradnja stanovanjske soseske Novo Brdo, kjer
sta investitorja občinski in državni stanovanjski
sklad, prenovo Trubarjeve ceste in

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

polaganjem tlakovcev pa so nadaljevali tudi
delavci KPL. Pri gradbincih smo želeli
preveriti, ali so dobili kakšna navodila o
morebitni ustavitvi gradnje od svojih
naročnikov ali pa so se za ta ukrep odločili
sami, vendar odgovorov iz Strabaga, PrenoveGradbenika, KPL, Deme Plus in Trgograda
nismo prejeli.

Občina ni zaprla gradbišč
Ker je eden večjih naročnikov gradbenih
storitev Mestna občina Ljubljana, smo tam
preverili, kakšno stališče so zavzeli do te
problematike. »Izvajalce del smo pozvali, naj
vsak oceni, ali bo začeta dela nadaljeval ali
ne, pri čemer mora poskrbeti za svoje
sodelavce. Naloge, za katere ocenjujejo, da so
nujne, je treba izvajati skladno z navodili in
priporočili medicinske stroke in kriznega štaba
Republike Slovenije, brez povečanega
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tveganja za delavce. Pri tem naj imajo
zaposleni na razpolago potrebna zaščitna
sredstva (maske, rokavice, razkužila), ki jih
NAJNOVEJŠE

morajo skladno s priporočili dosledno in
pravilno uporabljati,« so komentirali na Mestni

8 min

Tuji planinec
zdrsnil in umrl
pod Triglavom

občini Ljubljana.

12 min

V pripravi odlok o
prepovedi
zbiranja na javnih
mestih

bi utegnile nastati, če bodo gradbinci

Tom Brady odhaja
na Florido

to, da je razglašena epidemija koronavirusa.

Ker ni prepovedi,
dela na
gradbiščih še
potekajo

višjo silo upoštevali recimo že slabe

18 min

38 min

46 min

Medihi za uboj (ne
umor) 20 let

Morebitne zamude pri rokih za dokončanje, ki
preventivno ustavili dela na gradbiščih, bi
podjetja lahko upravičila z višjo silo glede na
Doslej so naročniki, kot je mestna občina, kot
vremenske razmere – daljša obdobja slabega
vremena, ki so zaradi dežja, snega ali nizkih
temperatur onemogočala nadaljevanje
gradbenih del.

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

Vse objave
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Do kdaj bomo v podjetjih in povsod drugje čutili korono?
Scenariji V, U in L
Čas branja: 2 min

4
18.03.2020 15:00

Čelade na glavo, črepinj bo veliko in verjetno jih ne bomo pobirali zelo
kmalu.
PETER FRANKL

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!

koronavirus >

kriza >

podjetja >

V poslu je zdaj krvavo. Večini podjetij in samozaposlenim so se prihodki drastično
znižali, ponekod, posebej tam, kjer ne smejo ali ne morejo delati, so ostali tako rekoč
brez njih. Vsak zdaj rešuje svojo kožo, plače se znižujejo, vrstijo se odpuščanja,
zaposleni se pošiljajo na čakanje. Kličejo se dobavitelji, naj znižajo račune. Premnoge
dobaviteljske poti so se upočasnile ali celo pretrgale, nekatere industrije, ki so jih že
pred korono načenjale disrupcije, recimo avtomobilsko in turizem, so zdaj tako rekoč
na psu, investicije se ustavljajo v IT-industriji, gradbeništvu, dogodki in druženja so
zamrli, ugašajo tudi promocijske dejavnosti, le redki danes prodajo več kot pred
korono. Vse to je razumljivo, zdravje ljudi je na prvem mestu.
Povsod po svetu so gospodarske oči uprte v državo, seveda tudi pri nas, vsi budno
spremljamo, kakšni ukrepi za blažitev krize so že na voljo in kateri se pripravljajo, a ne
glede na to bo korona pustila hude posledice. Pospešila bo disruptivne procese, po njej
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bo marsikaj ali celo vse drugače – veliko bolj, kot smo mislili pred pandemijo.
Globalizacija bo drugačna, industrija bo drugačna, logistika, storitve, vse … Kdor
meni, da bo javni sektor enak, kot je zdaj, kdor meni, da se kriza v javnem sektorju ne
bo poznala pri plačah in sociali, se verjetno moti, zaradi bistveno manjših prihodkov
gospodarstva se davčne blagajne ne bodo mogle napajati kot doslej, kljub državnim
intervencijam.
Do kdaj bo vse to trajalo? Kdaj se bomo odlepili od dna in ali smo ga že dosegli?
1. Pomembno je to, kdaj se bodo zdravniki lahko uspešno kosali s pandemijo, oziroma
to, kdaj bosta na voljo zdravilo oziroma cepivo. Dve leti? Prej? Kdo ve. Ali bo toplejše
vreme pregnalo virus? Ni gotovo. Od tega in tudi od tega, kako disciplinirani bomo
ljudje pri upoštevanju navodil pristojnih organov, je odvisno, kdaj se bo življenje
vrnilo v kolikor toliko normalne tirnice.
2. Krivulja V. Zdaj vse tone, eden od možnih scenarijev je V. Potem ko bo vsaj nekaj iz
točke 1 uresničenega, bi se vse lahko hitro vrnilo v kolikor toliko normalno življenje. V
treh do štirih mesecih? Morda, a to še zdaleč ni gotovo.

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

3. Krivulja U. Po tem scenariju bo dno trajalo nekaj več časa, recimo do konca leta, da
se posel odbije od dna, a kdo ve.
4. Krivulja L. Po tem scenariju lahko kriza na dnu traja več let, celo štiri ali pet, kdo bi
vedel.
Ko bomo začeli pobirati črepinje, bo svet precej drugačen. Bolj zelen? Skromnejši? Bo
vse to pospešilo, ob bok robotizaciji in digitalizaciji, hitrejše premikanje oziroma
vračanje industrije tja, kjer so trgi? To lahko dodobra spremeni zdaj dolge
dobaviteljske verige in logistiko.
Seveda bo kriza prinesla tudi zmagovalce. To bodo tisti, ki so zdaj likvidnostno močni
in tehnološko napredni. Ti bodo zasedli mesta, ki jih imajo šibki in tehnološko
zaostali.
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Kje je v tem novem svetu, ko pač enkrat bo, Slovenija? Marsikdo bo propadel, nekateri
pa bodo priložnost umiranja slabše likvidnih in zaostalih dodobra izkoristili. Dobra
slovenska podjetja se lahko v novem svetu, ki bo drugačen, morda tudi politično,
pokažejo kot zmagovalci. Kriza bo pokazala, kdo je res dober in kdo je predvsem

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

govoričil. Za vse pa do časa pobiranja črepinj velja – čelade ne glavo.
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Odpoved letošnjega

termina sejmov
Megra in Green
Glede na nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) je Pomurski se-

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

jem skupaj s svojimi partnerji, ki sodelujejo pri organizaciji 31. mednarodnega sejma

komunale in
5. mednarodnega sejma
trajnostnih tehnologij in zelenega življenjgradbeništva,

obrti

MEGRA

energetike,

ter

skega sloga GREEN, ki bi morala potekati

od 25. do 28. marca 2020, sprejel odločitev,
da sejma v tem terminu odpove. Glede na
odredbo št. 470 Ministrstva za zdravje RS o
prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v
javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki
Sloveniji ter glede na razmere, ko se obole-

lost še širi, so namreč ocenili, da je težko
pričakovati, da bi se situacija v prihodnjih
dneh stabilizirala. Predvidoma bodo bie-

nalna sejma MEGRA in
tos

organizirali

GREEN namesto

prihodnje leto

danskem terminu,

v

le-

pomla-

(ktm)
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Plastika

Bodimo »krožno« skrbni!
Pretresljivi so podatki, da v oceanih na
svetovni ravni vsako leto konča od 10 do
13 milijonov ton plastike (koliko jih šele

prehrano

pijačo do leta 2025 vsebujejo 25
recikliranih materialov, do leta

oceanski tokovi in pri tem razpadajo v

mikroplastiko, ki konča tudi v

za katere se plastiko pogosto uporablja zaradi njene lahkosti, nizkih stroškov in

prehranski verigi. Zato nastaja

praktičnosti.

precejšnja gospodarska in okoljska
morsko okolje na svetovni ravni znaša

na leto.
k

skrbnejšemu ravnanju so več kot na mestu,

vrsti. Plastika

po

je vsesplošno

razširjena snov, kije pomemben

gospodarstva

vsakdanjega

in

del našega
življenja.

Opravlja različne naloge, ki pripomorejo k
odpravi številnih izzivov, s katerimi se spo-

sodobno življenje. Lahki in inovativni
materiali denimo v avtomobilih in letalih

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

pada

prispevajo k manjši porabi goriva in manjšim emisijam
C0 2
Z visokozmogljivimi

.

izolirnimi materiali lahko privarčujemo
pri računih za energijo. Plastika v embalaži
pripomore
in

k

zagotavljanju varnosti hrane

zmanjšanju

živilskih odpadkov.

Bio-

kompatibilni plastični materiali lahko rešujejo človeška življenja z omogočanjem
inovacij v zdravstvu. Vendar se prepogosto

prej dane zaradi praktičnosti, trpežnosti in

nizkih stroškov izdelave. Rezultat: brez slabe vesti jo lahko takoj vržemo stran. In tako so postale velike sovražnice okolja, kri-

terjev

vrednostni verigi plastike, od
in oblikovalcev plastičnih

v

proizvajalcev

proizvodov prek blagovnih
govcev na

znamk

in

tr-

drobno do izvajalcev reciklira-

nja. In seveda ustrezno regulativo na na-

cionalnih

(državnih)

ravneh.

V

ob-

Evropi

stajajo primeri uspešnega poslovnega partnerstva

med proizvajalci in izvajalci

reci-

kliranja plastike, na primer v gradbeništvu
in avtomobilski industriji (izolacijski materiali, cevi, vrtno pohištvo, armaturne plo-

šče

...). Medtem vse večja

uporaba plastike

za široko paleto proizvodov

s kratkim

ži-

vljenjskim ciklom povzroča velike količine
plastičnih odpadkov.

Plastični proizvodi za
velik vir uhajanja
plastike v okolje, saj jih je težko reciklirati,
pogosto se jih uporablja zunaj doma in zaenkratno

uporabo

so

Zato

v EU že velja prepoved uporabe plas-

novno

dostopni nadomestni

proizvodi iz

Preveč samo enkratne uporabe

drugih materialov. Sem sodijo vatirane pal-

v Evropi vsako leto nastane okoli 26
milijonov ton plastičnih odpadkov. Od tega

čke,

odstotkov zbira za reciklaPovpraševanje po reciklirani plastiki

žo.

znaša v Evropi le okoli

ševanja po plastiki. To

6

odstotkov povpratežavo še zaostruje

potrošniške družbe

s plastiko

tičnih proizvodov za enkratno uporabo, za
katere so že na voljo primerni, varni in ce-

30

problem

Vizija za krožno gospodarstvo na področju
plastike zato zahteva ukrepanje vseh ak-

darskih in okoljskih koristi, ki jih prinaša
krožni pristop ravnanja z njo.

kot

Lahke vrečke
so lahke plastične vrečke. Na trg so bile naj-

vrže »spotoma«.

Samo

odstotkov
2030 pa 30

Nova strategija ravnanja

dogaja, da trenutna proizvodnja, uporaba
in odlaganje plastike ne izkoriščajo gospo-

se manj

hitro

odstotkov.

Svojevrsten

škoda. Ocenjujejo, da škoda samo za

a pojdimo

za

izdelke, pri ka-

da se začne do leta 2029 zbirati 90 odstotkov plastenk za pijače (na primer prek
shem za vračilo kavcije) in da plastenke za

morskih odpadkov, ki jih zadržujejo

ogroženosti in pozivi

posode

in

iz polistirena. Za

še,

Morje jih lahko naplavi na kopno, lahko
tvorijo območja gosto posejanih

Svarila o okoljski

tudi proizvodi iz oksoraz-

nadomestni proizvodi iz drugih materialov niso enostavno dosegljivi, je predvidena vrsta drugih ukrepov. Namera EU je

ki lahko prepotujejo zelo dolge razdalje.

evrov

so

plastike

terih

na kopnem?). Po ocenah plastika obsega
več kot 80 odstotkov odpadkov v morju,

najmanj osem milijard

seznamu

Na

gradljive

jedilni pribor, krožniki, slamice, me-

šalne palčke za pijače in palčke za balone.

ve za onesnaževanje tudi

morja

...

Toda ali

so res krive vrečke?

primerjavo: alternativa naj bi jim bile

Za

papirnate vrečke. Toda te se hitreje strgajo,

proces izdelave

in

porabe

in vode bolj potraten, več

energije

recikliranja je z

vidika

je izpustov. Podobno velja za vrečke iz blaga. Tudi za te je treba najprej pridobiti surovine, ki jih je prav tako treba obdelati (tudi s kemikalijami).

za razgradnjo,

A

tudi te rabijo svoj čas

jih zavržemo. Vendar

ko

ro-

ko na srce, ta čas je veliko krajši od razgradnje katere koli vrste plastike, ki se lahko
razgrajuje od 450 do 1000 let!
Kako ravnati
Postanimo

del

Odpravimo

se

krožnega
po

nakupih

gospodarstva!
z

namenskimi

nakupovalnimi torbami za večkratno upo-

rabo. Trgovske družbe so že stopile naproti
in ponujajo različne .nakupovalne pripomočke (večje ali manjše, tudi zložljive torbe, škatle, cekarje, še vedno tudi lažje raz-

gradljive plastične vrečke iz novih materiasmo

lov...).

Zdaj

Poleg

uporabe

torb

na vrsti

ustreznih

tudi potrošniki.

nakupovalnih

skrbno ločujmo odpadno

embalažo.

plastike za enkratno
to je plastična embalaža ali dru-

Nenazadnje pa mora svoje opraviti tudi dr-

gi potrošniški proizvodi, ki se jih zavrže po

jetja, ki služijo z zbiranjem odpadkov, svoje

samo eni kratki uporabi. Te se redko reciklira in zato je zelo verjetno, da bodo odvrženi v okolje. Gre za majhno embalažo, kot
so vrečke, lončki za enkratno uporabo, po-

delo ustrezno opravila. Zdajšnje kopičenje

vse

večja potrošnja

uporabo

-

krovčki, slamice in

plastični jedilni

pribor,

žava s svojo regulativo, da bodo tudi pod-

odpadkov na deponijah, kjer vse
»iz
ja,

prerado

neznanega vzroka« zagori, nas opozarda se postopek recikliranja z ločeva-

njem odpadkov šele začne!
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GRADBENIŠTVO

Ker ni prepovedi, dela gradbiščih dela še potekajo
polaganjem

tla-

kovcev

klih dneh prepovedala delo-

pa so nadaljevali tudi delavci
Pri gradbincih smo želeli preveri-

KPL.

vanje neživilskih trgovin in

ti, ali so

opravljanje raznih storitev, te

rebitni ustavitvi gradnje od svojih na-

prepovedi ne veljajo v grad-

ročnikov ali pa so se za ta ukrep odločili sami, vendar odgovorov iz Straba-

beništvu, če gre za posle za
gradbeni delavci kljub

dobili kakšna navodila o mo-

ga, Prenove-Gradbenika, KPL,
Plus in Trgograda nismo prejeli.

podjetja ali občine. Ali bodo

daljevali delo, je prepuščeno
presoji delodajalcev.

Občina ni zaprla gradbišč
Ker je eden večjih naročnikov gradbe-

nih storitev Mestna občina Ljubljana,
smo

preverili, kakšno

tam

zavzeli do
Brkič

Mestni občini Ljubljana se trenutno
tako zasebnih kot tudi
gradbenih projektov. Družba

izvaja kopica
javnih
Strabag

»Izvajalce

naj vsak oceni, ali bo

začeta dela nadaljeval ali ne, pri čemer
mora

V

stališče so

te problematike.

del smo pozvali,
/ Vanja

Deme

nevar-

nosti širjenja koronavirusa na-

Cukrarno,

prenavlja

Komu-

nalne gradnje s partnerji imajo odpr-
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in

Trubarjeve ceste

Medtem ko je vlada v prete-

poskrbeti

Naloge,

svoje

za

katere

za

sodelavce.

ocenjujejo,

da

so

nujne, je treba izvajati skladno z navo-

dili in priporočili medicinske stroke in
kriznega

štaba

Republike

Slovenije,

tih več gradbišč, na katerih gradijo fe-

brez povečanega tveganja za delavce.
Pri tem naj imajo zaposleni na razpo-

kalno kanalizacijo s pomočjo evropskih sredstev, družba KPL dokončuje

ke, rokavice, razkužila), ki jih morajo

Trubarjeve
prenovo zadnjega dela
ceste, Prenova-Gradbenik in PZG sta

skladno s priporočili dosledno in pravilno uporabljati,« so komentirali na

se lani lotila rekonstrukcije

zadnjega

Mestni občini Ljubljana.

ožjega dela Letališke ceste

v štiripa-

sovnico,

Dema

Plus

pa prenavlja Vilo

lago potrebna zaščitna sredstva (mas-

Morebitne zamude pri rokih za dokončanje,

ki

bi

utegnile

nastati,

če

To

bodo gradbinci preventivno ustavili

so projekti, ki jih gradbinci izvajajo
po naročilu občine, ob tem pa se v
mestu gradi že kup zasebnih projek-

dela na gradbiščih, bi podjetja lahko

Zlatica in širi del pokopališča

tov,

recimo

hotel

Zlatarne

Žale.

Celje

na

Bavarskem dvoru ali večstanovanjski
objekti ob Dunajski cesti.

gostinske,

hotelirstvo,

športno-rekreacijske, kul-

turne, frizerske, kozmetične in druge
storitve,

prepoveduje

tudi ponujanje

in prodajanje gradbenih storitev,
če

se te

a le,

zagotavljajo potrošnikom, so

povedali na uradu vlade za komunici»Zagotavljanje (gradbenih, op.
storitev podjetjem odlok ne meja,« so pojasnili na uradu. To pomeni,

ranje.
a.)

da gradbincem, ki

je razglašena
sa.

delajo pri projek-

to, da

Na

Trubarjevi

obnovo

ulice.

cesti v Ljubljani
O Jaka Gasar

gradbinci

še

vedno

delajo

na

gradbišču

in

hitijo

z

epidemija koronaviru-

Doslej so naročniki, kot je mestna

občina, kot višjo silo upoštevali reciže

mo

Vladni odlok sicer prepoveduje na
primer dejavnosti, kot so

upravičila z 'višjo silo glede na

daljša
so

slabe

vremenske

obdobja

slabega

razmere

vremena,

-

ki

zaradi dežja, snega ali nizkih tem-

peratur

onemogočala

nadaljevanje

gradbenih del. x

Morebitne zamude pri
rokih za

ki bi

dokončanje,

utegnile

nastati,

če bodo gradbinci
preventivno ustavili dela
na

gradbiščih, bi podjetja

lahko upravičila z višjo

silo.

tih za občino ali podjetja, kljub grožnji,

ki jo predstavlja širjenje korona-

virusa, ni treba ustaviti gradbišč oziroma

je ta odločitev prepuščena pod-

jetjem ali naročnikom.
Včeraj se je tako na primer nadalje-

vala gradnja stanovanjske soseske
vo Brdo,

kjer sta

No-

investitorja občinski

in državni stanovanjski sklad, prenovo
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Najpogostejša vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi
prodaje blaga in storitev
[POSODOBLJENO: 17. 3. 2020]

Rubrika: Ne spreglejte

Natisni

Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala odlok, s katerim
začasno prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike
Slovenije.

Novo: Prepovedano izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z
registracijo motornih vozil
Vlada je z Odlokom začasno prepovedala izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z
registracijo motornih vozil ter delo v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji zaradi zajezitve in
obvladovanja epidemije COVID-19.
Prepoved velja do 16. aprila 2020, veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih
vozil, pa se podaljša prav tako do 16. aprila 2020.
Vsi odgovori so objavljeni na tej povezavi
Splošno obvestilo

o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki
Sloveniji(Uradni list RS, št. 25/2020, v nadaljnjem besedilu: Odlok) je prepovedano ponujanje in prodajanje
blaga in storitev neposredno potrošnikom.Prej omenjeni odlok pa ne prepoveduje ponujanja in prodajanja blaga in storitev
med podjetji. Ravno tako odlok tudi ne prepoveduje proizvodnje, predelave ipd. ter ne posega v ureditev
razmerij med delavcem in delodajalcem.
V skladu z odlokom so dovoljene le v 2. členu odloka navedene izjeme. To so:
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V skladu z Odlokom

prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
lekarne,
prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
kmetijske prodajalne,
bencinske servise,
banke,
pošto,
dostavne službe,
traﬁke in kioske za prodajo časopisov in revij ter
druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.
Tako odlok med drugim dovoljuje ponudbo in prodajo potrošnikom na daljavo (po spletu), kot ju ureja zakon, ki ureja
varstvo potrošnikov, pri tem pa naj se zagotovi dostava blaga potrošniku na dom. Pri tem pa je treba dosledno
upoštevati vsa priporočila za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.
Pogosta vprašanja [POSODOBLJENO 17. 3. ob 16.00]
Objaviti skušamo čim večji obseg vprašanj, ki nam jih pošiljate, trenutno zbrana so tista, ki so najpogostejša in se navezujejo na
podobne teme.
Za lažje iskanje odgovorov predlagamo, da uporabite "Iskalnik" s kombinacijo tipk CTRL+ F in potem vpišete ključno besedo.
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ZA PODJETJA
Ali so prepovedane vse storitve ali samo te, ki so primeroma navedene v Odloku?

Prepovedana je ponudba in prodaja vseh storitev neposredno potrošnikom, razen izjem, določenih v
prvem odstavku drugega člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom v Republiki Sloveniji. Iz prepovedi pa je izvzeto ponujanje in prodajanje blaga in storitev
potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.
Vlada je sprejela odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Če pravilno razumemo se
začasno prepove vse, razen navedenih izjem. Kaj se uvršča med prepovedano, pa je navedeno samo kot primer. Torej se prepove
tudi poslovanje npr. zlatarn, optikov, trgovin z oblekami …

Skladno z Odlokom je prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom,
razen izjem, ki jih določa 2. člen odloka, to so: prodajalne z živili, vključno s prodajo kmetijskih
pridelkov na kmetiji, lekarne, prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, banke, pošta, dostavne
službe, traﬁke in kioski za prodajo časopisov in revij ter druge nujne storitve za zagotavljanje javne
varnosti in zdravja.
Ali je pri prodaji na daljavo mogoč osebni prevzem oziroma ali je dovoljen način poslovanja “take away” in “drive in”?

V skladu z namenom Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v
Republiki Sloveniji, da se omeji gibanje prebivalstva in zajezi epidemija COVID-19, je pri vseh oblikah
prodaje na daljavo dovoljena le dostava na dom potrošniku. Tudi v teh primerih pa velja izjema za
dejavnosti, ki so določene v prvem odstavku 2. člena Odloka.
Imam cvetličarno, kjer prodajam tudi sadike za zelenjavo. Ali je moja prodajalna vključena?

V odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
so kot izjema določene prodajalne, ki imajo program vrt in kmetijstvo v prodajalni, zato vaša dejavnost ni
dovoljena. Dovoljena pa je prodaja in dostava aranžmajev na pokopališče v primeru pokopa pokojnika,
pri čemer je treba zagotoviti, da ne prihaja do neposrednega stika s potrošniki. Poleg tega pa je treba
upoštevati vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter druge ukrepe in odloke za zajezitev
in obvladovanje epidemije COVID-19.
Kako je s kmetijskimi zadrugami?

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

Kmetijske zadruge predstavljajo izjemo in lahko še naprej ponujajo in prodajajo blago in storitve.
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo v roku 24 ur od začetka veljavnosti odloka izdal
priporočila glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v poslovnem prostoru, v katerem se
ponuja in prodaja blago in storitve.
Ali je dovoljeno prodajanje živil na tržnici?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na območju Republike Slovenije. V
drugem členu so določene izjeme od navedene splošne prepovedi. Tržnice spadajo med izjeme, ki
dopuščajo prodajo potrošnikom, in sicer med prodajalne z živili, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov
na kmetiji, vendar pa le v delu, v kolikor se na tržnici izvaja prodaja živil, ne pa tudi drugih izdelkov
(obutev, obleke, suha roba, itd.). Prodaja slednjih na tržnici skladno z odlokom ni dovoljena, enako kot v
drugih nakupovalnih središčih.
Bencinski servis ima bar, ki je od bencinskega servisa ločen z vrati. Ali bar lahko ostane odprt?

Bar ne predstavlja izjeme v skladu z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in
storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, zato storitev v baru ni več dovoljeno izvajati. Bencinski
servis pa je v skladu z odlokom izjema in je lahko še naprej odprt.
Imam masažni salon, kjer izvajam tudi fizioterapijo proti plačilu. Ali je salon lahko odprt?

V skladu z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v
Republiki Sloveniji so kot izjema določene tudi storitve, ki so nujno potrebne za zagotavljanje javne
varnosti in zdravja. Masažne storitve in ﬁzioterapija ne predstavljajo storitve, ki so nujno potrebne za
zagotavljanje javne varnosti in zdravja, zato so vaše storitve začasno prepovedane.

22

Racunovodja.com
Država: Slovenija

18.03.2020
Sreda
Kazalo

10:35
https://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1120...

3 / 10

Smo dostavna služba, ki dostavlja blago, ki je naročeno preko spleta. Ali s svojo dejavnostjo lahko nadaljujemo?

Da. Dostavne službe predstavljajo izjemo, določeno v odloku o začasni prepovedi ponujanja in
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, zato storitev lahko izvajate še naprej.
15. marca je potrebno zamenjati zimske gume na avtomobilih. Ali bodo vulkanizerji še odprti?

Ne. Opravljanje vulkanizerskih storitev ne predstavlja izjeme od začasne prepovedi ponujanja blaga in
storitev potrošnikom. Odlok pa se ne nanaša na razmerja med podjetji, zato je mogoče te storitve izvajati
za podjetja vključno z zagotavljanjem teh storitev izvajanje javnih služb (npr. policija, gasilci, reševalci).
Imam turistično kmetijo, kjer poleg prenočišč ponujam in prodajam svoje pridelke. Ali lahko nadaljujem s svojo dejavnostjo?

V skladu z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v
Republiki Sloveniji lahko še naprej ponujate in prodajate svoje pridelke na kmetiji, ponujanje nastanitev
pa je začasno prepovedano. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo v roku 24 ur od začetka
veljavnosti odloka izdal priporočila glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v poslovnem
prostoru, v katerem se ponuja in prodaja blago in storitve.
Izvajam servis in popravilo vozil. Ali imam lahko odprto delavnico?

Ker je javni prevoz začasno prepovedan, je dovoljeno v avtomehaničnih delavnicah in servisih izvajati le
nujno potrebne storitve, torej tiste, brez katerih bi bilo ogrožena prometna varnost, pri tem pa je treba
upoštevati vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter druge ukrepe in odloke za zajezitev
in obvladovanje epidemije COVID-19.
Kam se lahko trgovci obrnejo za smernice za zaščito svojih zaposlenih?

Trgovcem predlagamo, da se za smernice za zaščito svojih zaposlenih obrnejo na Ministrstvo za zdravje.
Ali so pekarne in mesnice lahko odprte v skladu z odlokom?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
med drugim predvideva tudi izjeme od začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom v Republiki Sloveniji za prodajalne z živili, kamor sodijo tudi pekarne in mesnice.
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo v roku 24 ur od začetka veljavnosti odloka izdal
priporočila glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v poslovnem prostoru, v katerem se
ponuja in prodaja blago in storitve.

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

Ali servis za popravilo traktorjev lahko izvaja svoje storitve?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji se
nanaša le na razmerja med podjetjem in potrošnikom in ne posega v razmerja med podjetji, torej med
pravnimi ali ﬁzičnimi osebami, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ne glede na njeno
pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost. Servis za popravilo traktorjev se lahko opravlja.
Ali je dovoljen pokop umrlih oseb?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
dopušča ponujanje in prodajanje drugih nujnih storitev za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, kar
vključuje tudi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. Svetujemo pogrebe v družinskem krogu.
Ali je dovoljena prodaja blaga in storitev podjetjem?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji se
nanaša le na razmerja med podjetjem in potrošnikom in ne posega v poslovanje med podjetji.
Ali so drogerije lahko odprte?

Drogerije niso določene kot izjema v prvem odstavku 2. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, zato ne smejo neposredno ponujati blaga
potrošnikom. Lahko pa tudi drogerije ponujajo prodajo na daljavo.
Kako je s tujimi nastanjenimi gosti, ki ne morejo domov zaradi ukrepov posameznih držav?

V skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v
Republiki Sloveniji so prepovedane tudi nastanitvene storitve. Glede na zatečeno stanje nastanjenih tujih
gostov v hotelskih sobah se razume, da je potrebno v času epidemije poskrbeti za njih. Prosimo
upoštevajte tudi vsa navodila NIJZ in Vlade RS glede ravnanja v času epidemije COVID-19.
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Imam čistilni servis. Ali lahko opravljam dejavnost? Ali lahko pralnice, čistilnice še naprej ponujajo svoje storitve?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
med izjeme v 2. členu ne določa za storitve čistilnih servisov, zato teh storitev ni dovoljeno izvajati. To pa
ne velja za storitve čistilnega servisa, ki ga izvajate za podjetja.
Ali lahko izvajam oglede stanovanj na podlagi sklenjene pogodbe za nepremičninsko posredovanje?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom. Ker odlok ne
določa izjeme za storitev nepremičninskega posredovanja, te storitve ni dovoljeno izvajati.
Katere storitve lahko izvajam kot upravnik?

Odlok dopušča izjemo glede nujnih storitev za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, kam sodijo tudi
storitve upravljanja.
Dejavnost, ki jo opravljam, je v Odloku navedena kot izjema, torej kot dejavnost, ki se lahko opravlja. Ali lahko zaradi varnosti
zaposlenih vseeno začasno preneham opravljati to dejavnost?

Da, vsekakor so dobrodošli so vsi ukrepi, ki pomagajo pri zajezitvi epidemije COVID-19. Pri tem je
seveda potrebno upoštevati vsa navodila s strani pristojnih ministrstev in Vlade RS glede ureditve
delovnih razmerij.
Kaj konkretno šteje za prodajo na daljavo? Gre za naročila izven SLO, kot je po (davčni) zakonodaji, ali to pomeni, da si na
primer lahko naročim na dom pico, frizerja…?

Pogodba, sklenjena na daljavo je po Zakonu o varstvu potrošnikov pogodba, sklenjena med podjetjem in
potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne
ﬁzične prisotnosti pogodbenih strank. Za prodajo na daljavo se tako šteje tudi naročilo hrane prek spleta.
Naročilo frizerja na dom ni skladno z namenom Odloka, s katerim se želi preprečevati osebni stik med
ponudnikom in potrošnikom.

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

V našem podjetju se ukvarjamo z gostinstvom. Imamo majhen lokal/okrepčevalnico. Zaradi Odloka smo morali prekiniti z
obratovanjem. V okolici je sicer nekaj lokalov, ki so registrirani sicer kot pekarna ali trgovina (ponudbo imajo identično naši),
vendar le-ti obratujejo normalno. Ali je takšno ravnanje dovoljeno?

Vlada RS je Odlok sprejela z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in s tem zajezi epidemija
COVID-19 in zato je začasno prepovedala ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno
potrošnikom na območju Republike Slovenije. Kot izjemo od splošne prepovedi je Vlada RS med drugim
sicer navedla tudi prodajalne z živili. Ker pa gre v danem primeru za izjemo od splošnega pravila
prepovedi ponujanja in prodaje neposredno potrošnikom, je takšno izjemo treba razlagati ozko in se tako
nanaša zgolj na prodajalne z živili, zato podjetij, ki dejansko opravljajo gostinske storitve (lokali,
restavracije, okrepčevalnice, ponudniki hitre hrane) ni možno uvrstiti med izjemo, ne glede na njihovo
morebitno drugačno klasiﬁkacijo.
ZA POTROŠNIKE
Pokvaril se mi je avtomobil in ga nujno potrebujem za prevoz do službe. Ali bodo avtomehaniki lahko odprti?

Ker je javni prevoz začasno prepovedan, lahko avtomehanične delavnice opravljajo nujna popravila, ki
zagotavljajo varnost v prometu. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo v roku 24 ur od začetka
veljavnosti odloka izdal priporočila glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v poslovnem
prostoru, v katerem se ponuja in prodaja blago in storitve.
V kratkem mi poteče registracija. Ali bom lahko opravil tehnični pregled vozila in vozilo tudi registriral?

Skladno z Odlokom o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z
registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji je do 16. aprila 2020
prepovedano izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter
delo v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji. Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z
zavarovanjem motornih vozil in ADR certiﬁkatov za prevoz nevarnega blaga, ki jim zaradi navedene
prepovedi poteče veljavnost od uveljavitve navedenega odloka do 16. aprila 2020, podaljšana do 16. maja
2020.
Zobozdravstvene storitve opravljam pri zasebnem zobozdravniku, ki pravi, da ne sme vsaj 14 dni opravljati nobenih
zobozdravstvenih storitev. Zob je v fazi zdravljenja.
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Sporočamo vam, da se do nadaljnjega zobozdravstvene storitve ne izvajajo v zobozdravstvenih
ambulantah, razen na sedmih nujnih točkah po Sloveniji (ZD Ljubljana, Maribor, Celje, Nova Gorica,
Kranj, Novo mesto, Koper). Svetujemo vas, da se za podrobnejše informacije obrnete na svojega
izbranega zobozdravnika.
Ali lahko pokličem vodovodarja v primeru, da mi v kopalnici poči cev in imam poplavo.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
med drugim predvideva tudi izjeme od začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom v Republiki Sloveniji. Te izjeme vključujejo tudi druge nujne storitve za zagotavljanje javne
varnosti in zdravja. Menimo, da so takšne storitve v nujnih primerih dovoljene.
Doma nimam televizije, vendar bi želel biti obveščen o aktualnih novicah in navodilih. A bom lahko kupil dnevni časopis?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
med drugim predvideva tudi izjeme od začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom v Republiki Sloveniji za traﬁke in kioske, tako da boste imeli možnost kupiti tudi dnevni
časopis.
Imam hrčka in psa, hrano za živali pa kupujem v prodajalni za male živali. A bodo te prodajalne še odprte?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
prepoveduje tudi prodajo v prodajalnah za male živali, zato te prodajalne ne bodo odprte. Odlok o začasni
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji med drugim
dopušča ponujanje in prodajo blaga potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo
potrošnikov. Zakon o varstvu potrošnikov opredeljuje pogodbo, sklenjeno na daljavo, kot pogodbo, ki je
sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema
opravljanja storitev brez istočasne ﬁzične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen
sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno
s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.

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

Pokvaril se mi je hladilnik. Kje lahko kupim nov hladilnik?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
med drugim dopušča ponujanje in prodajo blaga potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja
varstvo potrošnikov. Zakon o varstvu potrošnikov opredeljuje pogodbo, sklenjeno na daljavo, kot
pogodbo, ki je sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali
sistema opravljanja storitev brez istočasne ﬁzične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za
namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in
vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.
Glede na navedeno lahko potrošnik kupi nov hladilnik v spletni trgovini. Dostavo hladilnika pa lahko
zagotovi trgovec spletne trgovine, skladno z njegovimi splošnimi pogoji poslovanja, ali pa s pomočjo
dostavne službe.
Moj hišni ljubljenček je zbolel. Ali veterinarji izvajajo storitve?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
dopušča izvajanje drugih nujnih storitev za zagotavljanje javne varnosti in zdravje. Odlok torej dopušča
izvajanje veterinarskih storitev.
Delodajalec mi omogoča delo od doma, vendar sem brez tiskalnika, ki ga nujno potrebujem. Kje ga lahko kupim?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
med drugim dopušča ponujanje in prodajo blaga potrošnikom na daljavo, kot uo ureja zakon, ki ureja
varstvo potrošnikov. Zakon o varstvu potrošnikov opredeljuje pogodbo, sklenjeno na daljavo, kot
pogodbo, ki je sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali
sistema opravljanja storitev brez istočasne ﬁzične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za
namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in
vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.
Glede na navedeno lahko tiskalnik kupite v spletni trgovini. Dostavo tiskalnika pa lahko zagotovi trgovec
spletne trgovine, skladno z njegovimi splošnimi pogoji poslovanja, ali pa s pomočjo dostavne službe.
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Z obrtnikom sem dogovorjen, da mi v kopalnici položi ploščice. Ali lahko opravi svojo dejavnost? Kaj naj storim, če me potem ne
bo več vzel v vrsto?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
določa izjeme, med katere ne sodijo storitve polaganja ploščic v kopalnici, zato je opravljanje teh storitev
prepovedano. Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06) določa tudi nadzor in kazni za
neupoštevanje izdanega odloka.
Ali je dovoljeno izvajanje raznih oblik psihološke pomoči?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
dopušča izvajanje drugih nujnih storitev za zagotavljanje javne varnosti in zdravje, kar vključuje tudi
izvajanje psihološke pomoči. Psihološka pomoč je namreč nujno potrebna za zdravje posameznikov.
Predlagamo pa, da se pri izvajanju pomoči uporabi telekomunikacijska sredstva, saj je namen odloka
zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, kar pa lahko dosežemo le z omejevanjem stikov.
Med vožnjo se mi je pokvaril avtomobil. Ali se storitve avtovleke izvajajo?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
med drugim predvideva tudi izjeme od začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev. Te
izjeme vključujejo tudi druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, kar vključuje tudi
izvajanje storitev avtovleke in druge pomoči na cesti.
Kaj je kmetijska trgovina? Beležimo vprašanja s strani trgovcev, ki prodajajo krmo za živali, rezervne dele za kmetijsko
mehanizacijo in rezervne dele ….

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
ureja ponudbo in prodajo potrošnikom in ne ponudbe ter prodaje podjetjem.
Kot kmetijske trgovine so mišljene trgovine, ki prodajajo živila, in program vrt in kmetijstvo v prodajalni
(t.i. kmetijske zadruge). Te so lahko odprte.
Trgovina s tehničnim blagom (gradbeni proizvodi, vrtni program):

Prodaja tehničnega blaga v skladu z odlokom ni izjema od začasne prepovedi in ga v trgovinah s
tehničnim blagom ni dopustno prodajati neposredno potrošnikom. Še vedno pa je dovoljena spletna
prodaja in dostava na dom.
V skladu z Odlokom je program vrt in kmetijstvo izjema od začasne prepovedi in se lahko prodaja.
Ali lahko v primeru, da zapremo trgovino za potrošnike, ali lahko zaposleni v tem času npr. polnijo police itd.

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

Lahko. Odlok začasno prepoveduje le ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom
in ne posega v razmerja delavcem in delodajalcem.
Ali lahko v tem primeru vzpostavimo naročilo blaga po telefonu in prevzem pred trgovino (brez neposrednega stika zaposlenih s
kupci)?

V skladu z namenom Odloka, da se omeji gibanje prebivalstva in zajezi epidemija COVID-19, je pri vseh
oblikah prodaje na daljavo dovoljena le dostava na dom potrošniku. Tudi v teh primerih pa velja izjema
za dejavnosti, ki so določene v prvem odstavku 2. člena Odloka.
Ali se odlok nanaša tudi na veleprodajo? Ali moramo v tem primeru prodajo vršiti iz skladišča ali lahko poteka tudi v prodajalni
(npr. raznim obrtnikom…)?

Odlok se nanaša le na začasno prepoved ponudbe in prodaje potrošnikom. Za prodajo med podjetji ni
prepovedi.
Ukvarjamo se s prodajo hrane in prehranskih dodatkov (vitamini, beljakovinski dodatki k prehrani in hrana). Zanima nas ali so
naše trgovine lahko odprte?

V skladu z odlokom so izjema od prepovedi le prodajalne z živili in kmetijske prodajalne, kar pomeni da
prodajalne s prehranskimi dodatki niso vključene med izjeme od prepovedi.
Ali so fotokopirnice vključene v prepoved?

Da, fotokopirnice so vključene v prepoved, saj niso izjema od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in
storitev potrošnikom.
Ali velja prepoved tudi za avtomatske samopostrežne pralnice perila?

26

Racunovodja.com
Država: Slovenija

18.03.2020
Sreda
Kazalo

10:35
https://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1120...

7 / 10

Da, tudi avtomatske samopostrežne pralnice perila niso izjema od prepovedi.
Kam sodijo specializirane prodajalne za male živali – ali so zaprte ali so lahko odprte? (Veterinarske klinike imajo običajno v
svojem sklopu tudi prodajalno za male živali)?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
prepoveduje tudi prodajo v prodajalnah za male živali, zato te prodajalne ne smejo biti odprte. Odlok pa
vseeno tudi v teh primerih dopušča ponujanje in prodajo blaga potrošnikom na daljavo in dostava na
dom.
Ali je dovoljeno obratovanje menze v tovarnah?

Odlok dopušča dopušča delodajalcem, da še naprej zagotavljajo prehrano za svoje delavce, vendar
morajo upoštevati vsa priporočila NIJZ.
Hostli in hoteli? Naj odslovijo obstoječe goste? Naj sprejemajo nove?

V skladu z odlokom je hotelom in hostlom ni dovoljeno sprejemati novih gostov. Obstoječih gostov
verjetno ne morete odsloviti. Pri teh morate upoštevati vsa priporočila NIJZ.
Razvoz hrane? Dovoljen ali ne?

Odlok dopušča razvoz hrane potrošnikom, ki so jo potrošniki naročili na daljavo.
Imamo trgovino z gradbenimi materiali – glede na odlok razumemo, da jo moramo zapreti za potrošnike. Ali lahko imamo v
trgovini dežurstvo v smislu, da z gradbenim materialom oskrbujemo gradbišča in tako prodajamo blago pravnim osebam, prodaja
se dogaja na daljavo in sicer blago po potrjeni predhodni naročilnici naložimo na tovornjak in ga odpeljemo na gradbišče.
Fizičnega stika s strankami v tem primeru ni. Imamo pa v trgovini oddelek vrt in kmetijstvo – če to prav razumemo – potem
imamo lahko trgovino eventuelno tudi odprto za potrošnike.

Odlok začasno prepoveduje prodajo gradbenega materiala potrošnikom. Odlok pa ne ureja razmerja med
podjetji, zato lahko trgovina z gradbenim materialom prodaja izključno podjetjem.
Izjema od prepovedi je program vrt in kmetijstvo, ki se lahko prodaja. Pri tem pa je treba upoštevati vsa
priporočila za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.
Prodajalno za fizične osebe sem zaprl. Tudi proizvodnja se z jutrišnjim dnem zaustavi. Zanima me, kako je s prodajo strankam in
obrtnikom? Ali lahko prodajam? Naročila že sedaj potekajo telefonsko. Edini stik je prevoznik oz. pošta. Je to dovoljeno?

Odlok začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga neposredno potrošnikom, vendar dopušča
prodajo na daljavo z dostavo potrošnikom na dom. Ne ureja pa razmerij med podjetji, zatorej lahko
prodajate svoje izdelke obrtnikom. Pri tem pa vam svetujemo, da upoštevate vsa priporočila za zajezitev
in obvladovanje epidemije COVID-19.
Ali sme delati avtovleka in pomoč na cesti?
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Da. Omenjeno spada med izjeme od začasne prepovedi.
Ali tehnični pregledi smejo delovati?

Skladno z Odlokom o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z
registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji je do 16. aprila 2020
prepovedano izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter
delo v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji. Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z
zavarovanjem motornih vozil in ADR certiﬁkatov za prevoz nevarnega blaga, ki jim zaradi navedene
prepovedi poteče veljavnost od uveljavitve navedenega odloka do 16. aprila 2020, podaljšana do 16. maja
2020.
Naša dejavnost je najem avtomobilov, kar bi lahko pripomoglo vsem tistim, ki zaradi zaprtja javnih prevozov potrebujejo avto. Ali
jim ga lahko ponudimo? Gre za oddajo avtomobila na daljavo ( spletno rezervacijo avta), brez osebnega stika, ta se zgodi sicer
samo ob izdaji avtomobila z eno osebo (dokumente avtomobila in ključe). Avtomobili so sproti dezinficirani. V bistvu manj
nevarno kot taksi prevozi. Prevzem avtomobilov bi uredili s posamičnim vstopanjem v poslovalnico, kjer bo tudi z naše strani
samo en referent.

Ne. Omenjeno ne spada med izjeme od začasne prepovedi.
Trgovina z gradbenim materialom.

Odlok začasno prepoveduje prodajo gradbenega materiala potrošnikom, ne omejuje pa poslovanja med
podjetji. Dobava drugim podjetjem je dovoljena.
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Nakupovalni centri

Odlok začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom z
določenimi izjemami. Med te izjeme spadajo prodajalne z živili, prodajalne z medicinskimi in
ortopedskimi pripomočki in so zato lahko odprte v nakupovalnih centrih. Medtem ko morajo biti druge
prodajalne zaprte. Pri tem pa je treba upoštevati vsa priporočila za zajezitev in obvladovanje epidemije
COVID-19.
Veleprodajne trgovine (na debelo)

Odlok ne ureja razmerja med podjetji, zato veleprodajne trgovine še naprej lahko prodajajo podjetjem.
Ali so lahko odprte trgovine z varnostno in zaščitno opremo?

Trgovine z varnostno in zaščitno so lahko odprte le v primerih, ko gre za zdravstveno zaščitno opremo, za
delovno opremo pa zgolj, če gre za prodajo podjetjem, ne pa potrošnikom.
Ali so lahko odprte trgovine z mešanim blagom?

V skladu z odlokom so lahko odprte prodajalne, ki pretežno prodajajo živila.
Pošte prodajajo raznovrstno blago. Ali lahko izvajajo le poštne storitve, ali lahko tudi prodajajo blago (torbice, sveče, …).

Odlok začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom z
izjemami. Med izjemami so navedene tudi pošte, ki lahko poslujejo s potrošniki. Pri tem pa je treba
upoštevati vsa priporočila za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.
Majhne trgovine, ki ponujajo tudi poštne storitve

Odlok začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom z
izjemami. Med drugim se izjema nanaša na pošte, kamor spadajo tudi majhne trgovine, ki ponujajo tudi
poštne storitve. V kolikor se "majhna trgovina" glede na blago, ki ga ponuja uvršča med izjeme po 2.
členu Odloka (npr. prodajlna z živili), lahko prodajaja tudi to blago, v nasprotnem primeru pa lahko
opravlja samo poštne storitve.
Gradbišča, delavci na gradbiščih.

Odlok ne posega v delovna razmerja, zato lahko delavci nadaljujejo z delom na nedokončanem objektu,
pod pogojem, da na gradbišču ni prisotnih drugih ljudi (npr. naročnika). Poleg tega mora delodajalec
upoštevati navodila NIJZ ter ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.
Nega diabetičnih stopal

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

Odlok začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom z
izjemami. Ker odlok ne dopušča izjem za kozmetične salone, kozmetični saloni ne morejo izvajati
kozmetičnih storitev.
Obrtne delavnice: mizarji, steklarji, …

Odlok ne posega v delovna razmerja, zato delavci lahko opravljajo svoje delo v delavnici, pri tem pa je
treba upoštevati, da ni dovoljena prodaja oziroma ponujanje storitev potrošnikom. Zaprt morajo imeti
trgovinski del, če ga imajo.
Avto servis s trgovino vozil

Delavnica je lahko odprta, zaprt pa mora biti trgovinski del.
Montažerji. Ali lahko opravljajo svojo dejavnost?

Odlok ne določa izjema za montažne storitve, zato montaža, ki se izvaja ni dopustna, razen če gre za
zagotavljanje nujnih opravil oziroma, če je mogoče zagotoviti, da ni stikov. V primeru izvajanja montaže
za podjetja se dejavnost, kljub odloku, lahko nadaljuje.
Ali dimnikarska dejavnost spada med tiste, ki ne smejo izvajati storitev na domu uporabnikov. Ali lahko dimnikarji opravljajo
redne periodične preglede in čiščenja?

Dimnikarske storitve sodijo med druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, zato se
lahko opravljajo, pri tem pa je treba paziti glede stikov in se zaščititi
Pralnice, čistilnice. Ali so lahko odprte?

Ne.
Bencinske črpalke z lokali
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Bencinske črpalke so lahko odprte, lokal (tudi če na bencinski servis meji samo z vrati) pa mora biti
zaprt.
Vulkanizerji

Ne, razen za izvajanje dejavnosti za nujna vozila (vojska, policija, gasilci…)
Storitve v gradbeništvu (izdelava fasad, notranja dela, slikopleskarji, …) Ali lahko delajo tudi v privat hišah? Ali lahko
delajo sedaj npr. v šolah, ki so zaprte?
Lahko delajo če ni stikov z ostalimi, delodajalec pa mora zagotoviti ustrezno opremo da se prepreči
okužba.
Čistilci prostorov

Lahko še naprej delajo.
Optiki. Ali optiki lahko v svojih specializiranih prodajalnah prodajajo vse izdelke, tudi sončna očala ali le izdelke, ki so medicinski
pripomoček (korekcijska očala, kontaktne leče)?

Ne.
Ali lahko slaščičarka, ki peče torte in jih stranke prevzamejo pri njej, še vedno opravlja to storitev?

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je z Odlokom prepovedano, razen izjem določenih
v 2. členu, kar pomeni, da je tudi prodaja slaščic na domu prepovedana. Skladno z 2. členom Odloka pa
so dovoljene storitve dostavnih služb, kar pomeni, da je dovoljena dostava na dom potrošnika.
Gostilne in slaščičarne. Ali lahko po sistemu »TO GO« prodajajo – na izdajnem okencu potrošnik hrano odnese v embalaži? Ali so
slaščičarne lahko odprte na način, da je prostor, kjer se ljudje lahko usedejo zaprt, obstaja pa izdajno okence/pult, kjer lahko
potrošnik po sistemu »TO GO« slaščico odnese in jo poje doma.

Ne.
Dostava hrane na dom. Ali

lahko dostavljajo hrano na dom?

Da.
Adaptacije kopalnic in strojne instalacije. Ali velja prepoved prodaje blaga in storitev, ki niso nujne, tudi za te storitve? Pri
strankah vstopajo v bivalne prostore. Ali lahko te storitve izvajajo na objektih, ki niso stanovanjski in so prazni (npr. novogradnja
stanovanjske hiše, proizvodni objekti,...)? Ali lahko izvajajo storitve v stanovanjih, ki so prazna?

Odlok ne določa izjeme za navedene obrtniške storitve, zato niso dopustne, razen če gre za zagotavljanje
nujnih opravil in je možno zagotoviti, da ni stikov. V primeru izvajanja montaže za podjetja se dejavnost
lahko kljub odloku nadaljuje.
Ali lahko obratujejo tovarne, ki niso življenjskega pomena.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Da, tovarne lahko nemoteno delajo, vendar mora delodajalec poskrbeti za ustrezno zaščito delavcev.
Fotografije za dokumente.

Fotograﬁje za dokumente ne predstavljajo izjeme.
Ali mora fotografski atelje, ki izdeluje fotografije tudi za dokumente, tudi ustaviti svoje poslovanje

Da, fotografske storitve ne sodijo med izjeme, ki jih določa 2. člen Odloka, zato je njihovo ponujanje in
prodaja prepovedana.
Prodajalne z medicinskimi pripomočki – npr. slušni aparati, so lahko odprte?

V skladu z odlokom so iz prepovedi izvzete prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki kar
pomeni, da so v omenjenih prodajalnah izvzeti izdelki, ki so klasiﬁcirani kot medicinski ali ortopedski
pripomoček.
Različna servisna popravila – npr. kopirni stroji – gre za pogodbene obveznosti v kolikšnem času morajo zagotoviti storitev.

Opravljanje storitev končnim potrošnikom ni dovoljeno, opravljanje storitev za podjetja pa je še naprej
možno.
Čistilni servis – oblačila. Pogodba tudi s policijo. Ali lahko dela?

Prepovedano je opravljati storitve v razmerju do potrošnikov, v razmerju do podjetij pa je dovoljeno.
Servis avtomobila, redni, v garanciji (roki) in pomoč na cesti
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Ker je javni prevoz začasno prepovedan, so avtomehanične in servisne storitve nujno potrebne, zato se
lahko še naprej izvajate svoje storitve.
Prodajalne z delno prodajo živil in pretežno prodajo kozmetičnih izdelkov

Odlok kot izjemo od prepovedi določa prodajalne z živili. S tem so mišljene, prodajalne, kjer se pretežno
prodajajo živila in ne kozmetični ali drugi izdelki.
Finančni zakup oziroma leasing (nebančni)

Ne, nebančni dajalci kreditov ne smejo izvajati svojih storitev. Deluje lahko samo, kar je v sklopu bank.
Ali lahko privatne namestitve, kjer ni osebnega kontakta ponujajo svoje storitve?

Namestitve novih gostov ne smejo sprejemati.
Ali so vinoteke lahko odprte?

Ne.
Odkup lesa in starega papirja potrebnega za proizvodnjo.

V skladu z odlokom prodaja/odkup v razmerju do končnih potrošnikov ni dovoljena. Odlok pa ne
omejuje prodaje/odkupa med podjetji.
Ali lahko obratujejo parkomati in avtomati na primer za pijačo in hrano?

Da, vendar pa je potrebno zagotoviti redno čiščenje takšnih avtomatov.
Serviserji na terenu (konkreten primer podjetje, ki servisira viličarje in transportne trakove tudi velikim trgovcem, da lahko sploh
poslujejo).

V skladu z odlokom se prepoveduje ponujanje in prodaja blaga in storitev potrošnikom, razen če gre za
nujne dejavnosti za varstvo zdravja, ne prepoveduje pa se ponujanje in prodaja blaga in storitev
podjetjem.
Montaža stavbnega pohištva na objektu za končnega investitorja. Objekt je novogradnja z več stanovanjskimi enotami.

Lahko, če ni stikov.
Ali lahko vzpostavimo naročilo blaga po telefonu in prevzem pred trgovino (brez neposrednega stika zaposlenih s kupci)?

Spletna prodaja je dovoljena. Zaradi možnih stikov ob osebnem prevzemu in morebitnem nastanku vrste
ob osebnem prevzemu, predlagamo, da se blago dostavlja po pošti ali preko dostavnih služb.
Ali se odlok nanaša tudi na veleprodajo? Ali moramo v tem primeru prodajo vršiti iz skladišča ali lahko poteka tudi v prodajalni
(npr. raznim obrtnikom…)?

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

Odlok se nanaša le na začasno prepoved ponudbe in prodaje potrošnikom. Za prodajo med podjetji ni
prepovedi.
Ukvarjamo se s prodajo hrane in prehranskih dodatkov (vitamini, beljakovinski dodatki k prehrani in hrana). Zanima nas ali so
naše trgovine lahko odprte?

Ne, izjema od prepovedi so le prodajalne z živili in kmetijske prodajalne, tako da prodajalne s
prehranskimi dodatki niso vključene med izjeme od prepovedi. Odprte so lahko le prodajalne, ki pretežno
prodajajo živila.
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Ker ni prepovedi, dela na gradbiščih še potekajo
Dnevnik
SREDA, 18. MAREC 2020 OB 17:53

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

Medtem ko je vlada v preteklih dneh prepovedala delovanje neživilskih trgovin in opravljanje
raznih storitev, te prepovedi ne veljajo v gradbeništvu, če gre za posle za podjetja ali občine.
Ali bodo gradbeni delavci kljub nevarnosti širjenja...
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GIC GRADNJE KLJUB KORONAVIRUSU S SMELIMI NAČRTI
18.03.2020
Razširitev
potniškega
terminala
na
ljubljanskem
letališču.
(Foto:
fb
GIC
gradnje)

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

Izbruh koronavirusa v gradbeništvu večje škode zaenkrat še ni povzročil, kar pa se lahko s širjenjem virusa
zelo hitro spremeni, ocenjuje direktor podjetja GIC gradnje Ivan Cajzek. Največja letošnja projekta
slatinskega gradbinca sta sicer izgradnja potniškega terminala na Brniku in garažne hiše v Luki Koper.
Dela ob zaščitnih ukrepih tečejo naprej
Številna podjetja, predvsem v turizmu, gostinstvu in storitvenih dejavnostih so zaradi koronavirusa
že zaprla svoja vrata, nekatera jih še bodo. Kriza se je, kot pravi direktor uspešne slatinske
družbeGIC Gradnje Ivan Cajzek, dotaknila tudi gradbenega sektorja, kjer pa, kot kaže, večje
škode za zdaj še ni. Največja bojazen je, da bi s širjenjem okužbe delavci ostali doma in bi bil
prekinjen delovni proces. V družbi, ki ima v poslovni verigi okoli 150 zaposlenih, s podizvajalci in
drugimi partnerji pa še veliko več, so zato za preprečevanje okužbe z novim virusom sprejeli niz
zaščitnih ukrepov, razlaga Ivan Cajzek.

Negativni učinek koronavirusa na gospodarstva bo, kot pravi Cajzek, zagotovo velik, še posebej,
če bodo izredne razmere trajale dlje časa.
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Gradnja potniškega terminala na Brniku zaenkrat po planu. (Foto: fb GIC

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

36 milijonov vredna dela na Brniku in v Luki Koper
V letu, v katerem GIC gradnje praznujejo 30 let delovanja, sta njihova največja in najbolj
prepoznavna projekta izgradnja novega potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika v
Ljubljani in izgradnja garažne hiše v Kopru. "Projekt terminala za Fraport Slovenija, ki zajema
17.000 m² površin, mora biti končan do predsedovanja Slovenije Evropski Uniji poleti 2021.
Vrednost del je okoli 18 milijonov evrov,«pravi Cajzek.

18 milijonov evrov je vredna tudi gradnja nove garažne hiše v Luki Koper, kjer bodo GIC gradnje
na površini 120.000 m2 zgradile parkirane prostore za 65 tisoč vozil. Slatinski gradbinec izvaja tudi
mnoge druge projekte.

Objekt gasilsko-reševalne službe na letališču Cerklje ob Krki - MORS. (Foto: fb GIC Gradnje)
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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!

Gradbišča tudi na Hrvaškem
Družba ima trenutno še deset večjih gradbišč v Sloveniji in na Hrvaškem. "Med njimi so stanovanja
v Mariboru in Ljubljani, preureditev bančnih prostorov in opreme NKM Maribor, več projektov za
Krko Novo Mesto, izgradnja letališča Cerklje Ministrstva za obrambo RS, gradnja nove tovarne
Vetropak Hum na Sutli Hrvaškem, Tehnološkega inkubatorja na Hrvaškem in poslovnih prostorov
KS Ljubno, dela v Nuklearni elektrarni Krški in mnogo drugih projektov," našteva Cajzek. Če ne bo
večjih posledic zaradi širjenja koronavirusa, bo letna realizacija podjetja 60 milijonov evrov. (SP)

Gradnja nove tovarne Vetropak Hum na Sutli Hrvaškem. (Foto: fb GIC gradnje)
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