Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 20. 5. 2020
Število objav: 29
Internet: 23
Tisk: 6
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 2
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 25
Inženirski dan: 0

Naslov

Hotelirji o novih standardih v turizmu: Z razkuževanjem bomo 'pretiravali'

Zaporedna št.
1

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 5. 2020

Stran v zbirki:
13

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...frizerji, kozmetiki, šivilje, čevljarji, kemične čistilnice, postavljanje šotorov) ter spa centre, savne, wellnesse, masažne
storitve, fotokopirnice, gradbeništvo ter sezon ske dejavnosti, ki so vezane na turizem. Želijo tudi, da bi vlada v tretji
protikoronski paket vključila tudi ukrep državnega sofinanciranja...

Naslov

Županu očitajo poceni prodajo zemljišč

Zaporedna št.
2

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 5. 2020

Stran v zbirki:
15

Avtor

Mateja Kotnik

Teme

Gradbena parcela

Internet

Povzetek

...zemljišč, ki v Slovenj Gradcu dosegajo 60 evrov za kvadratni meter, na Prevaljah pa tudi do petdeset. Ravenska
občina je na javnem zbiranju ponudb za prodajo gradbenih parcel na vzhodu Čečovja dobila dve ponudbi. Podjetje
Prisoje iz Dobje vasi je za kvadratni meter zemljišča ponudilo 28 evrov, podjetje GIP Lihteneger iz Kotelj...

Naslov

Do 2022 tretji pas proti Ljubljani

Zaporedna št.
3

Medij

Radioprvi.rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 19. 5. 2020

Stran v zbirki:
18

Avtor

Alenka Terlep

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...imeli.« Na ta in druga vprašanja odgovarja na radiu Prvi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ki pravi, da so
vlaganja v investicije in zagon gradbeništva s svojimi multiplikativnimi učinki zelo pomembna za premagovanje
prihajajoče recesije. Javne investicije za zagon gospodarstva bodo: energetske, denimo...

Naslov

Slovenija marca z enim največjih padcev gradbeništva v EU

Zaporedna št.
4

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Evropska unija; 19. 5. 2020

Stran v zbirki:
19

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

Obseg gradbenih del se je tako v območju z evrom kot celotni EU marca, ko so države že začele uveljavljati ukrepe
zaradi koronavirusa, krepko zmanjšal. V območju z evrom je bil padec na mesečni ravni 14,1-odstoten, v EU pa 12odstoten. Slovenija je po podatkih evropskega statističnega urada

Naslov

Tudi mali gostinci in delodajalci v turizmu za podaljšanje čakanja na delo do konca leta

Zaporedna št.
5

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 19. 5. 2020

Stran v zbirki:
20

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...frizerji, kozmetiki, šivilje, čevljarji, kemične čistilnice, postavljanje šotorov) ter spa centre, savne, wellnesse, masažne
storitve, fotokopirnice, gradbeništvo ter sezonske dejavnosti, ki so vezane na turizem. Želijo tudi, da bi vlada v tretji
protikoronski paket vključila tudi ukrep državnega sofinanciranja...
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Naslov

Bo Darsu v tretje uspelo z gradbenim dovoljenjem?

Zaporedna št.
6

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 5. 2020

Stran v zbirki:
22

Avtor

Vanja Brkić

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...sodišče. Ravno zaradi negotovosti pritožbe in dolžine postopka na sodišču je Darsu težko napovedati, kdaj bodo
začeli gradnjo. »Če ne bo zapletov, bi graditev, po predhodni izvedbi postopka javnega naročanja za izvajalca del,
lahko začeli v letu 2021,« so na Darsu razkrili, kaj bi bil najboljši scenarij. Gradnja...

Naslov

Tudi mali gostinci in delodajalci v turizmu za podaljšanje čakanja na delo do konca leta

Zaporedna št.
7

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 5. 2020

Stran v zbirki:
25

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...frizerji, kozmetiki, šivilje, čevljarji, kemične čistilnice, postavljanje šotorov) ter spa centre, savne, wellnesse, masažne
storitve, fotokopirnice, gradbeništvo ter sezonske dejavnosti, ki so vezane na turizem. Predlagajo znižanje stopnje DDV
Želijo tudi, da bi vlada v tretji protikoronski paket vključila tudi...

Naslov

Kako bo vlada spodbujala investicije in kakšne načrtuje sama?

Zaporedna št.
8

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 19. 5. 2020

Stran v zbirki:
30

Avtor

Petra Sovdat

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...investicije in kakšne načrtuje sama? Več iz teme. Obveščaj me o novih člankih: koronavirus dodaj Koronavirus -...
dodaj infrastruktura dodaj gradbeništvo dodaj železnice dodaj politika dodaj ceste dodaj energetika dodaj FINANCE
WIKI Vsi ukrepi za boj proti gospodarskim posledicam koronavirusa...

Naslov

Kako bo vlada spodbujala investicije in katere načrtuje sama?

Zaporedna št.
9

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 19. 5. 2020

Stran v zbirki:
35

Avtor

Petra Sovdat

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...investicije in katere načrtuje sama? Več iz teme. Obveščaj me o novih člankih: koronavirus dodaj Koronavirus -...
dodaj infrastruktura dodaj gradbeništvo dodaj železnice dodaj politika dodaj ceste dodaj energetika dodaj FINANCE
WIKI Vsi ukrepi za boj proti gospodarskim posledicam koronavirusa...

Naslov

Marca najbolj upadlo število zaposlenih v gostinstvu

Zaporedna št.
10

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 19. 5. 2020

Stran v zbirki:
38

Avtor

Lana Dakić

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...je prenehalo delovno razmerje za določen čas, 22.178 oseb iz dejavnosti pa dobiva državno pomoč za
subvencioniranje čakanja na delo. Najbolj aktivno gradbeništvo Po panogah se je marca v primerjavi s februarjem
število delovno aktivnih zmanjšalo v 11 in povečalo v devetih dejavnostih. Najbolj se je zmanjšalo v gostinstvu...
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Naslov

Slovenija marca z enim največjih padcev gradbeništva v EU

Zaporedna št.
11

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 20. 5. 2020

Stran v zbirki:
39

Avtor

G. R.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Naslov

On-line Pametne polnilne postaje

Zaporedna št.
12

Napovednik.com, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 19. 5. 2020

Stran v zbirki:
41

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

Povzetek

Površina: 79 cm2

...Statistika Slovenija marca z enim največjih padcev gradbeništva v EU Obseg gradbenih del se je tako v območju z
evrom kot v celotni EU marca, ko so države že začele uveljavljati ukrepe zaradi koronavirusa, krepko zmanjšal....

Medij

Internet

Stran: 9

...omejeno na 12. Za vašo prijavo na že 3. ponovitev interaktivnega on-line izobraževanja v mesecu maju, vam nudimo
40 % popust. V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za
udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem...

Naslov

Tudi mali gostinci in delodajalci v turizmu za podaljšanje čakanja na delo do konca leta

Zaporedna št.
13

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 5. 2020

Stran v zbirki:
44

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...frizerji, kozmetiki, šivilje, čevljarji, kemične čistilnice, postavljanje šotorov) ter spa centre, savne, wellnesse, masažne
storitve, fotokopirnice, gradbeništvo ter sezonske dejavnosti, ki so vezane na turizem. Predlagajo znižanje stopnje
DDVŽelijo tudi, da bi vlada v tretji protikoronski paket vključila tudi...

Naslov

Marca najbolj upadlo število zaposlenih v gostinstvu

Zaporedna št.
14

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 5. 2020

Stran v zbirki:
45

Avtor

Lana Dakić

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Moževa trma in sanjarjenje sta naju pripeljala do bankrota

Zaporedna št.
15

Medij

Onaplus.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 5. 2020

Stran v zbirki:
48

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Površina: 439 cm2

...jim je prenehalo delovno razmerje za določen čas, 22.178 oseb iz dejavnosti pa dobiva državno pomoč za
subvencioniranje čakanja na delo. Najbolj aktivno gradbeništvo Po panogah se je marca v primerjavi s februarjem
število delovno aktivnih zmanjšalo v 11 in povečalo v devetih dejavnostih. Najbolj seje zmanjšalo v gostinstvu...

Naslov

Internet

Stran: 13

...Imam vprašanje s področja gospodarskega prava. Z možem sva solastnika podjetja (d. o. o.), ki deluje že deset let,
ukvarjava pa se z gradbeništvom. Mož je sicer direktor podjetja, a v skladu z družbeno pogodbo pomembne odločitve
sprejemava skupaj. Na začetku je res bilo tako, zdaj pa je mož moja pooblastila...
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Naslov

Z montažno hišo do domovanja po meri človeka. In katere so najbolj priljubljene?

Zaporedna št.
16

Medij

Vecerkoroska.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 5. 2020

Stran v zbirki:
55

Avtor

Barbara Gavez Volčjak

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...za dobra dva kvadratna metra. Večino objektov izdelamo na ključ, saj se kupci le redko odločijo, da bodo hišo
dokončali v lastni režiji." Na področju gradbeništva se trendi usmerjajo v trajnostno in okolju prijazno gradnjo in temu
sledijo tudi montažne hiše. Konstrukcijski sistemi tovrstnih hiš so zasnovani na lesu...

Naslov

Iščejo informatorja za 20.000 evrov

Zaporedna št.
17

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 19. 5. 2020

Stran v zbirki:
56

Avtor

Karmen Grnjak

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Stran: 2

Površina: 173 cm2

Rače-Fram Kdo bo obveščaljavnost o naložbi Iščejo informatorja za 20.000 evrov »Gradnja nove čistilne naprave v
Račah bo delno financirana tudi iz evropskih sredstev, zato je nujno zagotoviti tudi transparentno obveščanje javnosti o
poteku gradnje,« je pojasnil župan Branko Ledinek. Na občini

Naslov

> Pogodba o projektiranju in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih,
povezanih z graditvijo objektov

Zaporedna št.
18

Medij

Forum Strojnistvo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 5. 2020

Stran v zbirki:
58

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon

Forum

Povzetek

...Pogodba o projektiranju in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
NOVOSTI v zvezi z odgovornostjo, obveznostmi in pravicami projektanta in vodje projekta v skladu z gradbeno
zakonodajo ter obveznosti pri pripravi projektne dokumentacije za objekte V skladu z dogovorom z Inženirsko...

Naslov

Del parka ograjen za sprehode stanovalcev DS Gornja Radgona

Zaporedna št.
19

Medij

Prepih, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 5. 2020

Stran v zbirki:
59

Avtor

Franci Klemenčič

Teme

Gradbeni zakon

Tisk

Povzetek

Gradnja tretjega bloka na Tratah je v sklepi fazi

Zaporedna št.
20

Medij

Prepih, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 5. 2020

Stran v zbirki:
60

Avtor

Ludvik Kramberger

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Površina: 210 cm2

...DEL PARKA OGRAJEN ZA SPREHODE STANOVALCEV DS GORNJA RADGONA Ali ste vedeli ? »Da je v letu
2018 stopil v Sloveniji v veljavo gradbeni zakon. Ob tem je določeno, da morajo v upravnih enotah v katerih odločajo o
zaprosilu za dovoljenje, izdati to v 60. dnevih. Če vloga ni popolna pa se lahko...

Naslov

Tisk

Stran: 9

Stran: 16

Površina: 134 cm2

...jih je gradil Stavbar Maribor, po desetih letih, pa sta ju dokončala podjetnika gradbenika, tedaj Komunala Lenart, ki je
bila v lasti Marjana Bračka in Gradbeništva Knuplež d. o. o., Srečka Knupleža iz Zg. Velke, smo že pisali. Ob predaji
dveh stanovanjskih blokov je bilo napovedano, da se bo v njuni bližini gradil...

5

Naslov

Zdaj je čas za graditev kariere – kaj lahko naredite?

Zaporedna št.
21

Medij

Grazia.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 5. 2020

Stran v zbirki:
62

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Čas koronavirusa je resda prinesel številne izzive na področju zaposlovanja, a hkrati daje priložnost za graditev
bodočih kariernih možnosti. Zdaj je čas za razmislek o lastni karieri, za optimizacijo predstavitve na trgu dela in za
pridobitev novih znanj. Zdaj je...

Naslov

Slovenija marca z enim največjih padcev gradbeništva v EU

Zaporedna št.
22

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 5. 2020

Stran v zbirki:
63

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

Luxembourg, 19. maja (STA) - Obseg gradbenih del se je tako v območju z evrom kot celotni EU marca, ko so države
že začele uveljavljati ukrepe zaradi koronavirusa, krepko zmanjšal. V območju z evrom je bil padec na mesečni ravni
14,1-odstoten, v EU pa 12-odstoten. Slovenija je po podatkih

Naslov

Tudi mali gostinci in delodajalci v turizmu za podaljšanje čakanja na delo do konca leta

Zaporedna št.
23

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 5. 2020

Stran v zbirki:
65

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...frizerji, kozmetiki, šivilje, čevljarji, kemične čistilnice, postavljanje šotorov) ter spa centre, savne, wellnesse, masažne
storitve, fotokopirnice, gradbeništvo ter sezonske dejavnosti, ki so vezane na turizem. Želijo tudi, da bi vlada v tretji
protikoronski paket vključila tudi ukrep državnega sofinanciranja...

Naslov

Tudi mali gostinci in delodajalci v turizmu za podaljšanje čakanja na delo do konca leta

Zaporedna št.
24

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 5. 2020

Stran v zbirki:
67

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...frizerji, kozmetiki, šivilje, čevljarji, kemične čistilnice, postavljanje šotorov) ter spa centre, savne, wellnesse, masažne
storitve, fotokopirnice, gradbeništvo ter sezonske dejavnosti, ki so vezane na turizem. Želijo tudi, da bi vlada v tretji
protikoronski paket vključila tudi ukrep državnega sofinanciranja...

Naslov

Tudi mali gostinci in delodajalci v turizmu za podaljšanje čakanja na delo do konca leta

Zaporedna št.
25

Medij

Krog.sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 5. 2020

Stran v zbirki:
70

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...frizerji, kozmetiki, šivilje, čevljarji, kemične čistilnice, postavljanje šotorov) ter spa centre, savne, wellnesse, masažne
storitve, fotokopirnice, gradbeništvo ter sezonske dejavnosti, ki so vezane na turizem. Želijo tudi, da bi vlada v tretji
protikoronski paket vključila tudi ukrep državnega sofinanciranja...
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Naslov

Tudi mali gostinci in delodajalci v turizmu za podaljšanje čakanja na delo do konca leta

Zaporedna št.
26

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 19. 5. 2020

Stran v zbirki:
73

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...frizerji, kozmetiki, šivilje, čevljarji, kemične čistilnice, postavljanje šotorov) ter spa centre, savne, wellnesse, masažne
storitve, fotokopirnice, gradbeništvo ter sezonske dejavnosti, ki so vezane na turizem. Predlagajo znižanje stopnje
DDVŽelijo tudi, da bi vlada v tretji protikoronski paket vključila tudi...

Naslov

Tudi mali gostinci in delodajalci v turizmu za podaljšanje čakanja na delo do konca leta

Zaporedna št.
27

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 5. 2020

Stran v zbirki:
76

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...frizerji, kozmetiki, šivilje, čevljarji, kemične čistilnice, postavljanje šotorov) ter spa centre, savne, wellnesse, masažne
storitve, fotokopirnice, gradbeništvo ter sezonske dejavnosti, ki so vezane na turizem. Predlagajo znižanje stopnje
DDVŽelijo tudi, da bi vlada v tretji protikoronski paket vključila tudi...

Naslov

Marca se je v gradbeništvu poznal vpliv koronavirusa

Zaporedna št.
28

Medij

Mineral-revija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 19. 5. 2020

Stran v zbirki:
78

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...vplivala na znižanje menjave blaga in storitev, proizvodnje predelovalnih dejavnosti in na gradbeništvo. Po krepitvi na
začetku leta se je marca s širitvijo epidemije in sprejetjem ukrepov za njeno zajezitev, aktivnost v gradbeništvu znižala.
Vrednost opravljenih gradbenih del se je marca znižala v vseh segmentih gradbeništva....

Naslov

Razvoj tehnologij postavlja nove paradigme

Zaporedna št.
29

Medij

Večer priloga, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 5. 2020

Stran v zbirki:
81

Avtor

Dušan Waldhütter

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Stran: 2

Površina: 905 cm2

...PRAKSE Razvoj tehnologij postavlja nove paradigme Dober občutek, kako razvojno in inovativno postaja
gradbeništvo po svetu, lahko dobimo, če pogledamo lestvico 100 najbolj inovativnih podjetij Dušan VValdhiitter V svetu
se gradbeništvo v povezavi z moderno arhitekturo zelo spreminja, tudi z rešitvami, ki jih ponuja bionika. Energijska...
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19.05.2020

24ur.com

Torek, 14:25

Država: Slovenija

Kazalo

1/6

https://www.24ur.com/novice/korona/hotelirji-o-nov...

Hotelirji o novih standardih v turizmu: Z
razkuževanjem bomo 'pretiravali'
Ljubljana, 19.05.2020, 12:27 | Posodobljeno pred 6 urami
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 7 min

AVTOR

STA

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

Turistična panoga po epidemiji ne bo več enaka kot do zdaj.
Veljali bodo poostreni higienski standardi. Glede odziva
potrošnikov na novo realnost predsednik Združenja hotelirjev
Slovenije Gregor Jamnik pričakuje dve struji potrošnikov: eno,
ki bo raje izbirala manjše zasebne namestitve, in drugo, ki bo
zaupala velikim institucijam z vzpostavljenim nadzorom in
standardi. V OZS pa medtem opozarjajo, da bi morala država
ukrep čakanja na delo podaljšati do konca leta.

V turizmu se zaradi novega koronavirusa
obetajo novi standardi. Predsednik
Združenja hotelirjev Slovenije Gregor
Jamnik je napovedal "pretiravanje" z
razkuževanjem, Sebastian Postogna iz
skupine Falkensteiner pa krepitev

V turistični panogi bodo veljali poostreni
higienski standardi. FOTO: Dreamstime

digitalizacije. Potrebna bo sicer
komunikacija ne le z gosti, ampak tudi z
lokalno skupnostjo, je poudarila Jana Apih.

Drugi od petih majskih spletnih seminarjev
v organizaciji Slovenske turistične organizacije (STO) se je danes osredotočil
na vprašanje novih standardov v turizmu. Ti bodo šli v prvi vrsti v smer še večje
higiene oz. varnostnih ukrepov.
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Direktor ljubljanskega hotela Slon in prvi mož združenja hotelirjev Jamnik je
poudaril, da bo velik izziv pri novih standardih implementacija, zlasti pri manjših
obratih. "Če si polovično zaseden, delaš izgubo," je spomnil. Tako bodo hoteli
na eni strani skušali kar se da zaščititi svoje goste in zaposlene pred okužbo, a
hkrati ostati dobičkonosni.
"V naših hotelih smo se odločili, da bomo na nek način pretiravali," je Jamnik
povedal o izvajanju higienskih ukrepov. "Osnovne smernice, ki jih je predpisala
država, so eno, a mislim, da je dodana vrednost, da pretiravamo. Delali bomo
mnogo več od tega, kar od nas zahteva država," je napovedal.

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

V zdraviliščih upajo, da se bodo odprli do začetka junija
Glede odziva potrošnikov na novo realnost
Jamnik vidi "dve resnici" – na eni strani so
tisti, ki menijo, da se ob pretirani skrbi za
varnost in higieno izgublja pristen stik z
gostom, na drugi strani pa so ljudje, ki jih
takšno delovanje pomirja. Tako pričakuje
tudi dve struji potrošnikov, eno, ki bo raje
izbirala manjše zasebne namestitve, in
drugo, ki bo zaupala velikim institucijam z
vzpostavljenim nadzorom in standardi.
Postogna je med drugim izpostavil pomen
V zdraviliških obratih sicer še vedno ne
digitalizacije, v katero se v avstrijskem
vedo, kdaj točno bodo sploh lahko začeli
Falkensteiner Hotels & Resorts močno
sprejemati goste. FOTO: Thinkstock
usmerjajo. "Tehnološki napredek loči
zmagovalce od poražencev," je izpostavil in izrazil prepričanje, da je v Sloveniji
stanje digitalizacije v hotelirstvu "porazno". V pandemiji se je zato težko hitro
odzvati. Digitalizirati recepcijo in razvijati infrastrukturo traja, je spomnil.
Na drugi strani je direktor Skupnosti slovenskih naravnih zdraviliščIztok
Altbauer sicer prikimal pomenu digitalizacije, a obenem izpostavil, da v
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sodobni družbi človek vse bolj potrebuje tudi odklop od naprav. Hkrati
umeščanje Slovenije kot zelene, zdrave in gostoljubne ne bo imelo smisla, če
bomo vse digitalizirali, je izpostavil.
V zdraviliških obratih sicer še vedno ne vedo, kdaj bodo sploh lahko začeli
sprejemati goste. V. d. generalne direktorice direktorata za turizem na
ministrstvu za gospodarski razvoj Helena Cvikl je poudarila, da bodo poskusili
čim prej odpreti vse nastanitvene obrate v Sloveniji, a to ni odvisno le od
gospodarskega ministrstva. Postavljeni akcijski načrt je predvideval prvo
odpiranje manjših ponudnikov z 12. majem, a je prišlo do nekajdnevne zamude.
Pri večjih hotelih upa, da se bodo postavljenega datuma, ki je 1. junij, držali ali
ga celo prehiteli.
Direktorica podjetja Goodplace Apihova pa je ob skrbi za goste in zaposlene
opozorila še na eno pomembno vprašanje, in sicer odnos do lokalnih
skupnosti. "Odgovornost turizma je, da skrbi tudi za varnost in zdravje
prebivalcev Slovenije," je poudarila.
Odnos do tujih gostov se bo spremenil

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

Vse države namreč nimajo enake epidemiološke slike kot Slovenija, turisti, ki
bodo prihajali k nam, pa bodo potencialen vir okužb. Zato je ob odpiranju meja
na mestu tudi skrb za lokalno prebivalstvo. "Če se na račun turizma v nekaterih
krajih zgodijo dodatne infekcije, bo panoga za to odgovorna. Te odgovornosti
se moramo začeti zavedati,"je prepričana Apihova.
Obenem se bo po njenih besedah odnos prebivalcev do tujih turistov spremenil
tudi zato, ker so v času krize s koronavirusom marsikje "dobili svoja mesta
nazaj – in mislim, da jih ne bodo zlahka znova prepustili turizmu na tak način in
v takem obsegu kot prej". Zato bo pomembno, kako bodo destinacije in
ponudniki v prihodnje naslavljali domačine.
"Danes, ko drugih turistov ni, smo mi dobri in lahko odkrivamo destinacije. Ko
bodo začeli prihajati tuji turisti, pa slovenski gostje morda ne bodo več tako
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nagovorjeni. Gostje si te stvari zapomnimo," je izpostavila. "Začeti moramo
razmišljati, kako bo te stvari turistični sektor nagovarjal," je dodala.
STO v maju pripravlja še tri spletne seminarje, in sicer na temo gastronomije,
destinacij in doživetij prihodnosti ter odnosa do turista.
Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS)
je nezadovoljna s predstavljenimi rešitvami v tretjem protikoronskem zakonu.
Tudi malo gospodarstvo si želi, da bi ukrep čakanja na delo podaljšali do konca
leta, in sicer za vse panoge, ki imajo škodo zaradi novega koronavirusa.
Gostinci za podaljšanje ukrepa čakanja na delo do konca leta
"Ukrep čakanja na delo je izjemno pomemben, saj dela v mnogih panogah,
kljub vnovičnemu zagonu, še nekaj časa ne bo. Najbolj enostavna rešitev bi
zato bila, da se ukrep čakanja na delo podaljša, veljati pa mora za vse panoge,
ne le za turizem in gostinstvo," je, kot so sporočili z OZS, pojasnil predsednik
zbornice Branko Meh.

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

Za zbornico malega gospodarstva je tudi nesprejemljivo, da bi vlada zaostrila
pogoje za koriščenje tega ukrepa. Tako predlagajo, da pogoji ostanejo enaki –
da bodo torej do pomoči upravičeni tisti delodajalci, ki jim prihodki v letu 2020
upadejo za več kot 10 odstotkov.
Predvsem je sicer prizadeta panoga gostincev in turizma. "Od 13. marca so
gostinci in turistična podjetja ostala brez prihodkov, ostali pa so vsi fiksni
stroški. Poletna sezona ne bo takšna, ko smo je bili vajeni, zato polna
zaposlitev v večini primerov ne pride v poštev. Ukrep čakanja na delo bi zato po
naši oceni rešil veliko delovnih mest," je po ponedeljkovem sestanku
strokovnega sveta za turizem ocenil predsednik sekcije za gostinstvo in turizem
pri OZS Blaž Cvar.
Kot so danes sporočili z zbornice, je vlada upoštevala zgolj peščico njihovih
predlogov. Med predlogi sekcije, ki niso bili upoštevani, so znižanje DDV na
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sedem odstotkov za vse storitve v turizmu za leti 2020 in 2021, oprostitev
stroškov omrežnin, nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča ter nadomestil
za uporabo avtorskih pravic (Sazas, IPF, Zamp) v turizmu in možnost pridobitve
nepovratnih sredstev oz. subvencij vsem podjetjem s področja turizma.
"Sekcija sicer pozdravlja predlog uvedbo turističnih bonov, vendar si želi, da ti
veljajo tudi za gostinsko, ne le turistično dejavnost," so ob tem poudarili.
Zbornica si želi, da se v tretji protikoronski zakon doda tudi ukrepe za ostale
prizadete panoge, kot so avtobusni prevozi potnikov, izvajanje vseh gostinskih
storitev, vključno s cateringom, slaščičarstvom, delovanje turističnih vodnikov,
organizatorje dogodkov in postavljavce šotorov, izvajalce storitev ob dogodkih
(fotografi, frizerji, kozmetiki, šivilje, čevljarji, kemične čistilnice, postavljanje
šotorov) ter spa centre, savne, wellnesse, masažne storitve, fotokopirnice,
gradbeništvo ter sezonske dejavnosti, ki so vezane na turizem.

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

Želijo tudi, da bi vlada v tretji protikoronski paket vključila tudi ukrep državnega
sofinanciranja najemnin poslovnih prostorov v zasebni lasti ter plačilo DDV po
plačani realizaciji, kar da bi pripomoglo k boljši plačilni disciplini.
"Zaradi likvidnostih težav številnih delodajalcev pa naj regres za leto 2020
plača država ali pa naj se podaljša rok za izplačilo regresa do konca leta," so
navedli.
V zbornici predlagajo tudi znižanje stopnje DDV na 9,5 odstotka za kozmetične
in pedikerske storitve, dejavnost za nego telesa, dejavnost kemičnega čiščenja
in pranja, šivanja izdelkov po meri in izdelavo čevljev. Zdaj so izdelki in storitve
v okviru določenih obrtnih dejavnosti, ki izvajajo storitve za končnega
potrošnika, obdavčeni z 22-odstotno stopnjo DDV.
Zaradi tega so omenjene storitve in izdelki za potrošnike po oceni OZS
predragi. "Ljudje so v času epidemije covid-19 ostali brez dela, zmanjšala se je
kupna moč. Znižanje stopnje DDV bi pomenilo vsaj delno pomoč, ki bi
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marsikateremu obrtniku omogočila preživetje, drugače bodo primorani
odpuščati in zapirati obratovalnice," so izpostavili.
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Županu očitajo poceni prodajo zemljišč
delo.si/novice/slovenija/zupanu-ocitajo-poceni-prodajo-zemljisc-309815.html
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Svetniki ravenske SDS trdijo, da Tomaž Rožen ravna negospodarno.
Priporočajo mu, naj prodajo ustavi.

Ravne na Koroškem – mesto, kjer gradbinec lahko kupi zemljišče za manj kot trideset evrov. FOTO: arhiv
TIC Ravne

Ravne na Koroškem – Še pred zaključkom javnega zbiranja ponudb za prodajo zemljišč za gradnjo 36
stanovanj v vzhodnem delu ravenske soseske Čečovje se je na župana Tomaža Rožena iz svetniške
skupine SDS usul plaz obtožb o morebitnih nepravilnostih ter poziv, naj postopek prodaje ustavi in objavi
nov razpis, tokrat javno dražbo.
Svetniki SDS na čelu z AlešemLogarjem županu očitajo, da bo 3400 kvadratnih metrov zemljišč prodal
prepoceni – za kvadratni meter zemljišča je iztržil komaj 29,2 evra –, sporen se jim zdi tudi čas gradnje,
ki investitorju daje tri leta za končanje naložbe. Rožena so spomnili, da bo občina Slovenj Gradec, s
katero se na Ravnah zelo radi primerjajo, blok s 65 stanovanji zgradila v zgolj enem letu, pa tudi na cene
zemljišč, ki v Slovenj Gradcu dosegajo 60 evrov za kvadratni meter, na Prevaljah pa tudi do petdeset.
Č
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Ravenska občina je na javnem zbiranju ponudb za prodajo gradbenih parcel na vzhodu Čečovja dobila
dve ponudbi. Podjetje Prisoje iz Dobje vasi je za kvadratni meter zemljišča ponudilo 28 evrov, podjetje
GIP Lihteneger iz Kotelj pa evro in dvajset centov več. »Cene za zemljišče ni določal župan, ampak trg,«
trdi ravenski župan Tomaž Rožen in nadaljuje, da je sodno zaprisežena cenilka zemljišče ocenila na 23
evrov za kvadratni meter, njeno oceno pa utemeljila na štiridesetih straneh. Župan trdi, da jo je poskušal
prepričati, naj ceno zviša, a tega ni mogla storiti.

Prijavili bi se tudi drugi
»Izbran je bil tisti, ki je ponudil največ. Kdo ve, koliko bi za zemljišče ponudilo vsaj pet gradbincev, ki so
nam pisali, da razpisa, objavljenega na spletni strani občine, niso opazili,« so bili kritični svetniki SDS.
»Kot dober gospodar naj župan reče, da je cena prenizka in neprimerljiva z drugimi občinami v regiji,« je
Roženu predlagal svetnik Milan Škafar, ki trdi, da obstajajo indici, da so se občinske službe s prijavitelji
pogovarjale, kakšno ceno naj ponudijo.

Skupina sedmih svetnikov in svetnic, ki je zahtevala sklic izredne seje na to temo, je najprej predlagala,
naj občina ustavi postopek prodaje ter objavi nov razpis, tokrat dražbo, na kateri bi bila izhodiščna cena
za trideset odstotkov višja od sedanje. V razpisu bi morali po njihovem mnenju predvideti tudi varovalke,
ki bi zagotavljale, da bo investitor dela končal v zahtevanih rokih, pri čemer bi moral enega od dveh
stanovanjskih objektov končati že prihodnje leto.

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

Pravnih ni, obstajajo le politični očitki
Predlagatelji sprememb so po ugotovitvi, da bi bilo takšno vpletanje v razpis, ki še ni končan, nezakonito
(občina je o tem pridobila pravno mnenje Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno
partnerstvo iz Maribora), svoje predloge spremenili v priporočila županu. »Postopek javnega zbiranja
ponudb za prodajo zemljišč poteka po črki zakona. Otročje bi bilo, če bi ga ustavili,« je prepričana Irena
Oder iz Liste Rožen.
»Pravnih očitkov ni, so le politični,« pravi župan, ki ocenjuje, da bi bilo pravno tveganje v primeru, da
razpisa ne nadaljuje, zelo nepredvidljivo. Županovi podporniki so pritožnikom svetovali, naj če sumijo, da
je bilo karkoli narobe, pokličejo policijo ali pišejo Komisiji za preprečevanje korupcije.
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Alenka Terlep 19. 05. 2020

Do 2022 tretji pas proti
Ljubljani
Pogovor z ministrom za infrastrukturo Jernejem
Vrtovcem

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

(16:25)

Naroči se na podkast

foto: pixabay/werner22brigitte

Katere investicije bodo imele prednost do
konca leta kam v energetiko bomo vlagali
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konca leta, kam v energetiko bomo vlagali,
kdaj bo posodobljena železnica in se bomo
vozili hitreje, bodo res do konca leta 22
razširjene avtocestne vpadnice iz Domžal in
proti Vrhniki.

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

»Potrebno je dodatno umeščanje
prometnih pasov na avtocestah, to
izboljša tudi prometni varnost, zdaj iz
Domžal potrebujemo tudi več kot eno
uro in to je nečloveško. Dokler nimamo
boljših razmer je potrebno narediti tretji
pas do Ljubljane in izven Ljubljane, zlasti
iz štajerskega dela, in menim da bomo
do konca leta 2022 ta pas že imeli.«
Na ta in druga vprašanja odgovarja na radiu
Prvi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec,
ki pravi da so vlaganja v investicije in zagon
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ki pravi, da so vlaganja v investicije in zagon
gradbeništva s svojimi multiplikativnimi
učinki zelo pomembna za premagovanje
prihajajoče recesije. Javne investicije za
zagon gospodarstva bodo: energetske,
denimo HC Mokrice, in infrastrukturni
projekti – denimo tretja razvojna os in seveda
posodobitev železnic, denimo vozlišče
Pragersko. To so projekti, ki so pripravljeni, a
zanje še manjka denimo naravovarstveno
dovoljenje, pojasnjuje Vrtovec.

»Vladi bom predlagal infrastrukturni

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

proračunski sklad, ki bi bil izključno
namenjen investicijam, da držimo zlato
investicijsko pravilo. S tem bi imeli
linearno vlaganje, kajti, ko zmanjka
denarja v proračunu, se najprej varčuje
pri investicijah. To so napačne odločitve,
ki dolgoročno pomenijo vedno slabše
ceste in več smrtnih žrtev.«
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Slovenija marca z enim največjih padcev
gradbeništva v EU
Obseg gradbenih del se je tako v območju z evrom kot celotni EU marca, ko so države že začele uveljavljati ukrepe
zaradi koronavirusa, krepko zmanjšal. V območju z evrom je bil padec na mesečni ravni 14,1-odstoten, v EU pa 12odstoten. Slovenija je po podatkih evropskega statističnega urada zabeležila enega največjih padcev obsega gradbenih
del.
V medletni primerjavi se je v območju z evrom obseg gradbenih del zmanjšal za 15,4 odstotka, v EU pa za 13,4 odstotka,
kaže prva ocena Eurostata.
Na mesečni ravni se je v območju z evrom za 16 odstotkov zmanjšal obseg del na gradbenih inženirskih objektih, gradnja
stavb pa je bila za 14 odstotkov nižja. V EU so se dela na gradbenih inženirskih objektih zmanjšala za 13,7 odstotka,
gradnja stavb pa za 11,8 odstotka.
Največje padce obsega gradbenih del so na mesečni ravni zabeležile Francija (-40,2 odstotka), Italija (-36,2 odstotka) in
Slovenija (-11,9 odstotka). Največje rasti so po drugi strani beležile Romunija (+2,1 odstotka), Nemčija (+1,8 odstotka) in
Nizozemska (+1,5 odstotka).
Na letni ravni se je v območju evra obseg del na gradbenih inženirskih objektih zmanjšal za 17,2 odstotka, v EU pa za
14,9 odstotka. Gradnja stavb je bila v območju z evrom nižja za 15,2 odstotka, v EU pa za 13,3 odstotka.

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

Največji padec obsega gradbenih del v tej primerjavi so zabeležile Francija (-41,2 odstotka), Italija (-35,4 odstotka) in
Belgija (-23,2 odstotka). Največje rasti so beležile Romunija (+28,1 odstotka), Nemčija (+5,1 odstotka) ter Poljska in
Finska (+1,5 odstotka).
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Tudi mali gostinci in delodajalci v turizmu za
podaljšanje čakanja na delo do konca leta
Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) je nezadovoljna s predstavljenimi
rešitvami v tretjem protikoronskem zakonu. Tudi malo gospodarstvo si želi, da bi ukrep čakanja na delo podaljšali do
konca leta, in sicer za vse panoge, ki imajo škodo zaradi novega koronavirusa.
"Ukrep čakanja na delo je izjemno pomemben, saj dela v mnogih panogah, kljub vnovičnemu zagonu, še nekaj časa ne
bo. Najbolj enostavna rešitev bi zato bila, da se ukrep čakanja na delo podaljša, veljati pa mora za vse panoge, ne le za
turizem in gostinstvo," je, kot so sporočili z OZS, pojasnil predsednik zbornice Branko Meh.
Za zbornico malega gospodarstva je tudi nesprejemljivo, da bi vlada zaostrila pogoje za koriščenje tega ukrepa. Tako
predlagajo, da pogoji ostanejo enaki - da bodo torej do pomoči upravičeni tisti delodajalci, ki jim prihodki v letu 2020
upadejo za več kot 10 odstotkov.
Predvsem je sicer prizadeta panoga gostincev in turizma. "Od 13. marca so gostinci in turistična podjetja ostala brez
prihodkov, ostali pa so vsi fiksni stroški. Poletna sezona ne bo takšna, ko smo je bili vajeni, zato polna zaposlitev v večini
primerov ne pride v poštev. Ukrep čakanja na delo bi zato po naši oceni rešil veliko delovnih mest," je po ponedeljkovem
sestanku strokovnega sveta za turizem ocenil predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS Blaž Cvar.
Kot so danes sporočili z zbornice, je vlada upoštevala zgolj peščico njihovih predlogov. Med predlogi sekcije, ki niso bili
upoštevani, so znižanje DDV na sedem odstotkov za vse storitve v turizmu za leti 2020 in 2021, oprostitev stroškov
omrežnin, nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča ter nadomestil za uporabo avtorskih pravic (Sazas, IPF, Zamp) v
turizmu in možnost pridobitve nepovratnih sredstev oz. subvencij vsem podjetjem s področja turizma.

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

"Sekcija sicer pozdravlja predlog uvedbo turističnih bonov, vendar si želi, da ti veljajo tudi za gostinsko, ne le turistično
dejavnost," so ob tem poudarili.
Zbornica si želi, da se v tretji protikoronski zakon doda tudi ukrepe za ostale prizadete panoge, kot so avtobusni prevozi
potnikov, izvajanje vseh gostinskih storitev, vključno s cateringom, slaščičarstvom, delovanje turističnih vodnikov,
organizatorje dogodkov in postavljavce šotorov, izvajalce storitev ob dogodkih (fotografi, frizerji, kozmetiki, šivilje,
čevljarji, kemične čistilnice, postavljanje šotorov) ter spa centre, savne, wellnesse, masažne storitve, fotokopirnice,
gradbeništvo ter sezonske dejavnosti, ki so vezane na turizem.
Želijo tudi, da bi vlada v tretji protikoronski paket vključila tudi ukrep državnega sofinanciranja najemnin poslovnih
prostorov v zasebni lasti ter plačilo DDV po plačani realizaciji, kar da bi pripomoglo k boljši plačilni disciplini.
"Zaradi likvidnostih težav številnih delodajalcev pa naj regres za leto 2020 plača država ali pa naj se podaljša rok za
izplačilo regresa do konca leta," so navedli.
V zbornici predlagajo tudi znižanje stopnje DDV na 9,5 odstotka za kozmetične in pedikerske storitve, dejavnost za nego
telesa, dejavnost kemičnega čiščenja in pranja, šivanja izdelkov po meri in izdelavo čevljev. Zdaj so izdelki in storitve v
okviru določenih obrtnih dejavnosti, ki izvajajo storitve za končnega potrošnika, obdavčeni z 22-odstotno stopnjo DDV.
Zaradi tega so omenjene storitve in izdelki za potrošnike po oceni OZS predragi. "Ljudje so v času epidemije covid-19
ostali brez dela, zmanjšala se je kupna moč. Znižanje stopnje DDV bi pomenilo vsaj delno pomoč, ki bi marsikateremu
obrtniku omogočila preživetje, drugače bodo primorani odpuščati in zapirati obratovalnice," so izpostavili.
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Bo Darsu v tretje uspelo z gradbenim dovoljenjem?
Gradnja polnega priključka iz šentviškega predora na Celovško cesto se v dveh letih
tako rekoč ni premaknila. Od spomladi leta 2018, ko je upravno sodišče razveljavilo
izdano gradbeno dovoljenje in postopek izdaje dovoljenja vrnilo v ponovno odločanje,
na ministrstvu za okolje in prostor še niso sprejeli odločitve.
Vanja Brkić

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

19. maj 2020 06:45
19. maj 2020 6:45
Predviden čas branja: 3 min

Družba za avtoceste čaka, da se že tretjič zaključi postopek izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo polnega priključka
predora Šentvid na Celovško cesto. Če tokrat ne bo zapletov z gradbenim dovoljenjem, bi Dars lahko začel graditi v letu 2021.
(Foto: Jaka Gasar)

Družba za avtoceste (Dars) še vedno nima v rokah pravnomočnega gradbenega dovoljenja za
gradnjo polnega priključka iz šentviškega predora na Celovško cesto. Polni priključek bi
voznikom omogočal, da lahko iz predora zavijejo desno na Celovško cesto proti centru mesta
oziroma da vozniki iz smeri centra s Celovške ceste zavijejo na levo v predor. Trenutno poteka že
tretji postopek izdaje gradbenega dovoljenja za omenjeni poseg.
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Dve že izdani gradbeni dovoljenji zaradi tožb dedičev lastnika enega od zemljišč, ki jih Dars
potrebuje za gradnjo polnega priključka, nikoli nista postali pravnomočni. Pritožbi dedičev zoper
zadnje gradbeno dovoljenje je upravno sodišče ugodilo leta 2018 in odločanje o izdaji dovoljenja
vrnilo na ministrstvo za okolje in prostor, ki pa nove odločitve še ni sprejelo. Kot so pojasnili na
ministrstvu, je Dars moral dopolniti vlogo, nato pa so na ministrstvu ponovno izvedli poseben
ugotovitveni postopek. Napovedali so, da bodo o gradbenem dovoljenju za polni priključek
odločili po prvomajskih praznikih. Ko smo ponovno preverili, ali je postopek res zaključen, so na
ministrstvu pojasnili: »Ker je bil postopek za izdajo gradbenega dovoljenja s strani upravnega
organa (upravnega sodišča, op. a.) že dvakrat vrnjen v ponovno odločanje, se trenutno
preverjajo vsa dejstva in postopek še poteka.«

Če ne bo pritožbe, začetek v letu 2021
Ko bo gradbeno dovoljenje morebiti še tretjič izdano, pa ne bo pravnomočno. Dediči lastnika
zemljišča se bodo namreč lahko ponovno obrnili na upravno sodišče. Ravno zaradi negotovosti
pritožbe in dolžine postopka na sodišču je Darsu težko napovedati, kdaj bodo začeli gradnjo. »Če
ne bo zapletov, bi graditev, po predhodni izvedbi postopka javnega naročanja za izvajalca del,
lahko začeli v letu 2021,« so na Darsu razkrili, kaj bi bil najboljši scenarij. Gradnja polnega
priključka bi potem trajala leto dni. V okviru tega projekta je načrtovana tudi razširitev odseka
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Celovške ceste od križišča s Prušnikovo ulico pri Galantu do križišča s Kosmačevo ulico pri
gostilni Jelen.

Zapuščinski postopek nedokončan
Spomnimo, Dars je za zemljišče, ki je povzročilo toliko težav, že pred desetletjem sprožil
postopek razlastitve, ki pa se doslej še ni zaključil. Lastnik zemljišča je medtem umrl, zapuščinski
postopek pa ni bil zaključen. Dars se je zanašal na določila zakona o umeščanju prostorskih
ureditev državnega pomena, da lahko gradbeno dovoljenje pridobi že s potrdilom pristojnega
sodišča, da zapuščinski postopek ni dokončan. A dediči so ravno zaradi tega drugič sprožili spor
na upravnem sodišču, slednje pa je odločanje prekinilo in oktobra 2016 prosilo ustavno sodišče,
naj presodi, ali je omenjeno zakonsko določilo neustavno.
Ustavno sodišče je leta 2018 presodilo, da Dars lahko pridobi gradbeno dovoljenje pred
zaključenim postopkom razlastitve, vendar pa mora v tem primeru lastnikom zemljišč plačati
ustrezno nadomestilo zaradi nezmožnosti uporabe nepremičnine. Takšno ureditev je predvidel
tudi zakon o urejanju prostora, ki je začel veljati v sredini leta 2018 in predpisuje, da mora
investitor v takšnih primerih nadomestilo plačevati za čas od gradnje do takrat, ko bo investitor
pridobil lastninsko pravico. Kolikšno nadomestilo bo Dars plačal, še ne vedo, saj odločitve
sodišča v zvezi s tem še niso prejeli.
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Tudi mali gostinci in delodajalci v
turizmu za podaljšanje čakanja na
delo do konca leta
Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS)
je nezadovoljna s predstavljenimi rešitvami v tretjem protikoronskem zakonu.
Tudi malo gospodarstvo si želi, da bi ukrep čakanja na delo podaljšali do konca
leta, in sicer za vse panoge, ki imajo škodo zaradi novega koronavirusa.

Vse objave

(Foto: Bojan Velikonja)

»Ukrep čakanja na delo je izjemno pomemben, saj
dela v mnogih panogah, kljub vnovičnemu zagonu,
še nekaj časa ne bo. Najbolj enostavna rešitev bi
zato bila, da se ukrep čakanja na delo podaljša,
veljati pa mora za vse panoge, ne le za turizem in
gostinstvo,« je, kot so sporočili z OZS, pojasnil
predsednik zbornice Branko Meh.
Za zbornico malega gospodarstva je tudi
nesprejemljivo, da bi vlada zaostrila pogoje za
koriščenje tega ukrepa. Tako predlagajo, da pogoji
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ostanejo enaki - da bodo torej do pomoči upravičeni
tisti delodajalci, ki jim prihodki v letu 2020 upadejo za
več kot 10 odstotkov.
NAJNOVEJŠE
4 min

23 min

33 min
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Lastnik Udineseja
po nadaljevanju
bundeslige
zaskrbljen zaradi
številnih poškodb
Tudi mali gostinci
in delodajalci v
turizmu za
podaljšanje
čakanja na delo
do ko...
Policisti ob hišni
preiskavi v
Kočevju zasegli
prepovedane
droge
Unicef opozarja
na katastrofalne
posledice
pandemije za
milijone otrok po
svetu
Z 209 kilometri na
uro divjal po
gorenjski
avtocesti

Predvsem je sicer prizadeta panoga gostincev in
turizma. »Od 13. marca so gostinci in turistična
podjetja ostala brez prihodkov, ostali pa so vsi fiksni
stroški. Poletna sezona ne bo takšna, ko smo je bili
vajeni, zato polna zaposlitev v večini primerov ne
pride v poštev. Ukrep čakanja na delo bi zato po naši
oceni rešil veliko delovnih mest,« je po
ponedeljkovem sestanku strokovnega sveta za
turizem ocenil predsednik sekcije za gostinstvo in
turizem pri OZS Blaž Cvar.

Upoštevali peščico predlogov
Kot so danes sporočili z zbornice, je vlada
upoštevala zgolj peščico njihovih predlogov. Med
predlogi sekcije, ki niso bili upoštevani, so znižanje
DDV na sedem odstotkov za vse storitve v turizmu
za leti 2020 in 2021, oprostitev stroškov omrežnin,
nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča ter
nadomestil za uporabo avtorskih pravic (Sazas, IPF,
Zamp) v turizmu in možnost pridobitve nepovratnih
sredstev oz. subvencij vsem podjetjem s področja

Vse objave

turizma.
»Sekcija sicer pozdravlja predlog uvedbo turističnih
bonov, vendar si želi, da ti veljajo tudi za gostinsko,
ne le turistično dejavnost,« so ob tem poudarili.
Zbornica si želi, da se v tretji protikoronski zakon
doda tudi ukrepe za ostale prizadete panoge, kot so
avtobusni prevozi potnikov, izvajanje vseh gostinskih
storitev, vključno s cateringom, slaščičarstvom,
delovanje turističnih vodnikov, organizatorje
dogodkov in postavljavce šotorov, izvajalce storitev
ob dogodkih (fotografi, frizerji, kozmetiki, šivilje,
čevljarji, kemične čistilnice, postavljanje šotorov) ter
spa centre, savne, wellnesse, masažne storitve,
fotokopirnice, gradbeništvo ter sezonske dejavnosti,
ki so vezane na turizem.
24

19.05.2020

Dnevnik.si

Torek, 13:30

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042929741/posel/novice/tud...

3/3

Predlagajo znižanje stopnje
DDV
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53 min

1 ura

Želijo tudi, da bi vlada v tretji protikoronski paket
vključila tudi ukrep državnega sofinanciranja

Lastnik Udineseja
po nadaljevanju
bundeslige
zaskrbljen zaradi
številnih poškodb

najemnin poslovnih prostorov v zasebni lasti ter

Tudi mali gostinci
in delodajalci v
turizmu za
podaljšanje
čakanja na delo
do ko...

»Zaradi likvidnostih težav številnih delodajalcev pa

Policisti ob hišni
preiskavi v
Kočevju zasegli
prepovedane
droge

V zbornici predlagajo tudi znižanje stopnje DDV na

Unicef opozarja
na katastrofalne
posledice
pandemije za
milijone otrok po
svetu

izdelavo čevljev. Zdaj so izdelki in storitve v okviru

Z 209 kilometri na
uro divjal po
gorenjski
avtocesti
Vse objave

plačilo DDV po plačani realizaciji, kar da bi
pripomoglo k boljši plačilni disciplini.

naj regres za leto 2020 plača država ali pa naj se
podaljša rok za izplačilo regresa do konca leta,« so
navedli.

9,5 odstotka za kozmetične in pedikerske storitve,
dejavnost za nego telesa, dejavnost kemičnega
čiščenja in pranja, šivanja izdelkov po meri in
določenih obrtnih dejavnosti, ki izvajajo storitve za
končnega potrošnika, obdavčeni z 22-odstotno
stopnjo DDV.
Zaradi tega so omenjene storitve in izdelki za
potrošnike po oceni OZS predragi. »Ljudje so v času
epidemije covid-19 ostali brez dela, zmanjšala se je
kupna moč. Znižanje stopnje DDV bi pomenilo vsaj
delno pomoč, ki bi marsikateremu obrtniku
omogočila preživetje, drugače bodo primorani
odpuščati in zapirati obratovalnice,« so izpostavili.
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Kako bo vlada spodbujala investicije in kakšne načrtuje
sama?

FINANCE WIKI
Vsi ukrepi za boj proti gospodarskim posledicam
koronavirusa na enem mestu. Vstopite v Finance
Wiki:
• Pomoči za podjetja
• Pomoči za espeje
• Začasno čakanje na delo doma in povračilo
nadomestila plač
• Krizni dodatek zaposlenim
Zbirke pomoči sproti posodabljamo.

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

Čas branja: 2 min

1
19.05.2020 10:28 Dopolnjeno: 19.05.2020 11:28

V tretjem protikoronskem paketu je tudi zakon za spodbujanje investicij,
infrastrukturni minister bi imel naložbeni sklad
PETRA SOVDAT
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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!

Več iz teme:
koronavirus >
železnice >

Koronavirus - ukrepi za... >
politika >

ceste >

infrastruktura >

energetika >

gradbeništvo >

Jernej Vrtovec >

V tretjem protikoronskem predlogu, ki ga bo zvečer obravnavala vlada, so tudi
spremembe zakona o spodbujanju investicij, ki predvideva državna sredstva za
ustvarjena nova delovna mesta. Prav tako rahlja pravila javnega naročanja v
gradbeništvu, s katerim želi pospešiti izvedbo javnih naročil na področju gradenj seznam državnih naložb je že pripravljen.
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Kaj je novega pri Zakonu o spodbujanju investicij? Če bo predlog sprejet, se
spreminjajo nekateri pogoji za dodelitev sredstev za spodbujanje naložb (v prvem
odstavku 4. člena zakona).

Pred vlado bodo danes predvidoma tudi:
predlog zakona za subvencioniranje
delovnega časa,
posebna pomoč za turizem in gostinstvo, ki
vključuje tudi bone za prebivalstvo,
predlog odloga plačevanja najemnin,
predlog sprememb obveznosti pri
kadrovskih štipendijah in
uvedba pregleda tujih naložb, ki bi lahko
bile varnostna grožnja.

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

Predlog sprememb zakona trajno niža število potrebnih novoustvarjenih
delovnih mest. Tako mora investitor poslej najpozneje v treh letih po koncu investicije
na novo ustvariti in zapolniti najmanj:
10 delovnih mest v predelovalni dejavnosti (zdaj jih je bilo treba 25) in
3 v razvojno-raziskovalni dejavnosti (doslej jih je bilo treba 5).
Pri storitvenih dejavnostih ostaja meja 10 milijonov evrov.
Predlog zakona tudi niža potrebno vrednost investicije:
na 12 milijonov evrov (to je tri milijone evrov manj kot doslej) v predelovalni
dejavnosti, pri tem mora biti naložba v stroje ter v opremo najmanj 50 odstotkov
vrednosti investicije, in
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na 2 milijona evrov v razvojno-raziskovalni dejavnosti z enakim pogojem deleža
naložbe v stroje in opremo.
Pri storitvenih dejavnostih ostaja meja naložbe 3 milijone evrov.
Pogoj za dodelitev sredstev za državo posebej pomembnih naložb (drugi odstavek 4.
člena) pa se začasno, ročnost ni opredeljena, spreminja tako, da se morajo obstoječa
delovna mesta vsaj ohraniti.

Minister Vrtovec bi gradil vse živo in imel sklad za investicije
Seznam državnih energetskih in infrastrukturnih naložb, s katerimi bi država zagnala
gradbene projekte, je že sestavljen, predvsem iz že pripravljenih projektov, je za Drugo

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

jutranjo kroniko danes povedal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.

Foto: Daniel Novakovic/STA

Na njegovem seznamu so:
hidroelektrarna Mokrice,
daljnovod Cirkovce - Pince,
skladišče za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke na lokacij Vrbina,
oba dela, severni in južni, tretje razvojne osi,
nadgradnja železniškega vozlišča Pragersko,
širitev avtocestnih vpadnic iz Domžal in Vrhnike do konca leta 2022,
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Vrtovec pa je že napovedal tudi začetek umeščanje nadgradnje železniških povezav
Grosuplja, Vrhnike in Kamnika z Ljubljano.
Vrtovec je omenjal tudi, da želi ustvariti novi infrastrukturni proračunski sklad, ki bi
ustvarjal bolj predvidljivo investicijsko okolje, saj je v zadnjih letih država večkrat zrezala
prav proračunska sredstva, namenjena gradnji ali popravku obstoječe infrastrukture.
Sklad bi, nam je povedal Vrtovec, na leto potreboval približno 180 milijonov evrov.

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

Predlog bo dal prihodnji teden v vladno usklajevanje.
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Kako bo vlada spodbujala investicije in katere načrtuje
sama?

FINANCE WIKI
Vsi ukrepi za boj proti gospodarskim posledicam
koronavirusa na enem mestu. Vstopite v Finance
Wiki:
• Pomoči za podjetja
• Pomoči za espeje
• Začasno čakanje na delo doma in povračilo
nadomestila plač
• Krizni dodatek zaposlenim
Zbirke pomoči sproti posodabljamo.

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

Čas branja: 2 min

1
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V tretjem protikoronskem paketu je tudi zakon za spodbujanje investicij,
infrastrukturni minister bi imel naložbeni sklad
PETRA SOVDAT
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Foto: Shutterstock
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Več iz teme:
koronavirus >
železnice >

Koronavirus - ukrepi za... >
politika >

ceste >

infrastruktura >

energetika >

gradbeništvo >

Jernej Vrtovec >

V predlogu tretjega protikoronskega paketa, ki ga bo zvečer obravnavala vlada, so tudi
spremembe zakona o spodbujanju investicij, ki predvideva državna sredstva za nova
delovna mesta. Prav tako rahlja pravila javnega naročanja v gradbeništvu, s
čimer želi pospešiti izvedbo javnih naročil na področju gradenj – seznam državnih
naložb je že pripravljen.
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Kaj je novega pri zakonu o spodbujanju investicij? Če bo predlog sprejet, se
spreminjajo nekateri pogoji za dodelitev sredstev za spodbujanje naložb (prvi odstavek 4.
člena zakona).

Pred vlado bodo danes predvidoma tudi:
predlog zakona za subvencioniranje
delovnega časa,
posebna pomoč za turizem in gostinstvo, ki
vključuje tudi bone za prebivalstvo,
predlog odloga plačevanja najemnin,
predlog sprememb obveznosti pri
kadrovskih štipendijah in
uvedba pregleda tujih naložb, ki bi lahko
bile varnostna grožnja.
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Predlog sprememb zakona trajno zmanjšuje število potrebnih novoustvarjenih
delovnih mest. Tako mora investitor poslej najpozneje v treh letih po koncu investicije
na novo ustvariti in zapolniti najmanj:
deset delovnih mest v predelovalni dejavnosti (zdaj jih je bilo treba 25) in
tri v razvojno-raziskovalni dejavnosti (doslej jih je bilo treba pet).
Pri storitvenih dejavnostih ostaja meja 10.
Predlog zakona tudi niža potrebno vrednost investicije:
na 12 milijonov evrov (to je tri milijone evrov manj kot doslej) v predelovalni
dejavnosti, pri tem mora naložba v stroje ter opremo zajemati najmanj 50
odstotkov vrednosti investicije, in
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na dva milijona evrov v razvojno-raziskovalni dejavnosti z enakim pogojem deleža
naložbe v stroje in opremo.
Pri storitvenih dejavnostih ostaja meja naložbe tri milijone evrov.
Pogoj za dodelitev sredstev pri za državo posebej pomembnih naložbah (drugi odstavek
4. člena) pa se začasno, ročnost ni opredeljena, spreminja tako, da se morajo obstoječa
delovna mesta vsaj ohraniti.

Minister Vrtovec bi gradil vse živo in imel sklad za investicije
Seznam energetskih in infrastrukturnih naložb, s katerimi bi država zagnala gradbene
projekte, je že sestavljen, predvsem iz že pripravljenih projektov, je za Drugo jutranjo
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kroniko danes povedal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.

Foto: Daniel Novakovic/STA

Na njegovem seznamu so:
hidroelektrarna Mokrice,
daljnovod Cirkovce–Pince,
skladišče za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke na lokacij Vrbina,
oba dela, severni in južni, tretje razvojne osi,
nadgradnja železniškega vozlišča Pragersko,
širitev avtocestnih vpadnic iz Domžal in z Vrhnike do konca leta 2022,
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Vrtovec pa je že napovedal tudi začetek umeščanje nadgradnje železniških povezav
Grosuplja, Vrhnike in Kamnika z Ljubljano.
Vrtovec je omenjal tudi, da želi ustanoviti nov infrastrukturni proračunski sklad, ki bi
vzpostavil bolj predvidljivo investicijsko okolje, saj je v zadnjih letih država večkrat
zrezala prav v proračunska sredstva, namenjena gradnji ali obnovi infrastrukture. Sklad
bi, nam je povedal Vrtovec, na leto potreboval približno 180 milijonov evrov. Predlog bo
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prihodnji teden dal v vladno usklajevanje.
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Marca najbolj upadlo število zaposlenih v gostinstvu
Čas branja: 2 min

0
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LANA DAKIĆ

Foto: Jure Makovec

Več iz teme:
trg dela >
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Število delovno aktivnih se je marca glede na februar zmanjšalo za 0,3 odstotka, na
približno 896 tisoč, najbolj v gostinstvu, in sicer za pet odstotkov, poroča statistični urad.
Marca (epidemijo koronavirusa smo razglasili 12. marca) je bilo v Sloveniji skoraj 802
tisoč zaposlenih, kar je 0,3 odstotka manj kot februarja. Najbolj je v tem obdobju upadlo
število zaposlenih pri fizičnih osebah, in sicer za 2,3 odstotka, na 50.344 oseb (število
zaposlenih žensk pri fizičnih osebah se je zmanjšalo za 4,3 odstotka, na nekaj več kot
19.800), medtem ko se je število zaposlenih pri pravnih osebah zmanjšalo za 0,1
odstotka, na 751.573 oseb. Od razglasitve epidemije se je število brezposelnih do konca
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aprila povečalo za okoli 14 tisoč, minuli konec tedna pa je preseglo mejo 90 tisoč.

Iz osnutka predloga zakona o posebni pomoč za
turizem in gostinstvo, ki ga je pipravilo ministrstvo
a gospodarstvo, izhaja tudi, da se je po podatkih
zavoda za zaposlovanje se je marca in aprila v
evidenco brezposelnih prijavilo 4.642 oseb iz
dejavnosti gostinstvo in turizem, med njimi so tako
trajno presežni delavci kot tudi delavci, ki jim je
prenehalo delovno razmerje za določen čas, 22.178
oseb iz dejavnosti pa dobiva državno pomoč za
subvencioniranje čakanja na delo.

Najbolj aktivno gradbeništvo
Po panogah se je marca v primerjavi s februarjem število delovno aktivnih zmanjšalo v 11
in povečalo v devetih dejavnostih. Najbolj se je zmanjšalo v gostinstvu (za pet odstotkov,
na približno 35.700), kjer je bil tudi največji upad števila zaposlenih, in sicer za 5,6
odstotka, na približno 31.400. Največji upad v marcu glede na mesec prej je bil pri
zaposlenih v dejavnosti strežba jedi in pijač (za sedem odstotkov, na približno 21.100),
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po poklicih pa pri natakarjih, kuharjih in kuhinjskih pomočnikih. Število
samozaposlenih v gostinstvu se je zmanjšalo za 0,6 odstotka, na približno 3.900.
Marca so najbolj zaposlovali v gradbeništvu; število delovno aktivnih se je glede na
februar v tej dejavnosti povečalo za 1,6 odstotka, na približno 65.200 oseb.

Rast števila delovno aktivnih v Pomurju in Zasavju
Po regijah se je število delovno aktivnih marca na mesečni ravni najbolj zmanjšalo v
osrednjeslovenski in podravski statistični regiji (v prvi za približno 700, na približno
316.300, v drugi za nekaj več kot 400, na približno 123.800), še poroča statistični urad.
Število delovno aktivnih pa se je najbolj povečalo v pomurski in zasavski statistični regiji
(v prvi za približno 200, na približno 38 tisoč, v drugi pa za dobrih sto, na približno
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14.500), predvsem zaradi gradbeništva.
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Statistika
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odstotkov manjša. V EU so
se dela na gradbenih inženirskih objektih

za

13,7 odstotka,

stavb

pa za

zmanjšala
gradnja

11,8 odstotka.

Največje padce obsega
gradbenih del so na mesečni
ravni utrpele Francija (-40,2
odstotka),

Italija (-36,2
odstotka) in Slovenija (-11,9
odstotka). Največje rasti
so

po

drugi strani dosegle

(+2,1 odstotka),
Nemčija (+1,8 odstotka) in
Nizozemska (+1,5 odstotka).
Romunija

G.

R.
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On-line Pametne polnilne postaje
Kaj: Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje
Kdaj: četrtek, 21.5.2020 od 9.00 do 14.00
Kje: Agencija POTI, Ljubljana, Stegne 7
Prireditelj: Agencija POTI d.o.o.
Vstopnina: 199,80 EUR
Rezervacija / nakup

Klikni za nakup oziroma prijavo

Vse o postavitvi in varnem delovanju pametnih polnilnih postaj, ki
jih sofinancira tudi država
Interaktivni strokovni seminar je prilagojen on-line izvedbi. Po vaši
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prijavi boste prejeli povabilo in natačna navodila za pridružitev k
on-line seminarju. Število udeležencev je zaradi praktične
naravnanosti in sodelovanja udeležencev omejeno na 12.
Za vašo prijavo na že 3. ponovitev interaktivnega on-line izobraževanja
v mesecu maju, vam nudimo 40 % popust.
V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo
pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju
pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o
stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
Z uveljavitvijo novega Zakona o učinkoviti rabi energije bo tudi obvezno
nameščanje infrastrukture in postavitev elektro polnilnih postaj pri gradnji
in prenovi poslovnih in stanovanjskih objektov.
Na strokovnem seminarju bodo predstavljene direktive, predpisi in
standardi za načrtovanje, obratovanje, vzdrževanje in preverjanje
varnosti delovanja elektro polnilnih postaj ter praktični primeri in
pridobljene izkušnje pri umeščanju - postavitvi ter pri upravljanju
delovanja in vzdrževanju elektro polnilnih postaj.
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Več informacij o dogodku in programu na prvi zunanji povezavi.

Zunanje povezave:
Pametne POLNILNE POSTAJE za ELEKTRIČNA VOZILA načrtovanje, obratovanje in vzdrževanje
Agencija POTI - Z znanjem do cilja
SAMOOSKRBA z električno energijo - nove tehnične zahteve
Vir: Agencija POTI d.o.o., Napovednik.com
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razvijajo zdravilo
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branja: 3 min
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Janez Slivnik
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Skupina delavcev
Gorenja v
Ljubljani s
sporočilom: Vsi
ste nam obrnili
hrbet

1 ura

Izraelsko
ministrstvo za
pravosodje:
Netanjahu se bo
moral osebno
pojaviti na so...

Tudi mali gostinci in delodajalci v
turizmu za podaljšanje čakanja na
delo do konca leta
Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS)
je nezadovoljna s predstavljenimi rešitvami v tretjem protikoronskem zakonu.
Tudi malo gospodarstvo si želi, da bi ukrep čakanja na delo podaljšali do konca
leta, in sicer za vse panoge, ki imajo škodo zaradi novega koronavirusa.

Vse objave

(Foto: Bojan Velikonja)

»Ukrep čakanja na delo je izjemno pomemben, saj
dela v mnogih panogah, kljub vnovičnemu zagonu,
še nekaj časa ne bo. Najbolj enostavna rešitev bi
zato bila, da se ukrep čakanja na delo podaljša,
veljati pa mora za vse panoge, ne le za turizem in
gostinstvo,« je, kot so sporočili z OZS, pojasnil
predsednik zbornice Branko Meh.
Za zbornico malega gospodarstva je tudi
nesprejemljivo, da bi vlada zaostrila pogoje za
koriščenje tega ukrepa. Tako predlagajo, da pogoji
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ostanejo enaki - da bodo torej do pomoči upravičeni
tisti delodajalci, ki jim prihodki v letu 2020 upadejo za
več kot 10 odstotkov.
NAJNOVEJŠE
1 min
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Predvsem je sicer prizadeta panoga gostincev in
turizma. »Od 13. marca so gostinci in turistična
podjetja ostala brez prihodkov, ostali pa so vsi fiksni
stroški. Poletna sezona ne bo takšna, ko smo je bili
vajeni, zato polna zaposlitev v večini primerov ne
pride v poštev. Ukrep čakanja na delo bi zato po naši
oceni rešil veliko delovnih mest,« je po
ponedeljkovem sestanku strokovnega sveta za
turizem ocenil predsednik sekcije za gostinstvo in
turizem pri OZS Blaž Cvar.

Upoštevali peščico predlogov
Kot so danes sporočili z zbornice, je vlada
upoštevala zgolj peščico njihovih predlogov. Med
predlogi sekcije, ki niso bili upoštevani, so znižanje
DDV na sedem odstotkov za vse storitve v turizmu
za leti 2020 in 2021, oprostitev stroškov omrežnin,
nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča ter
nadomestil za uporabo avtorskih pravic (Sazas, IPF,
Zamp) v turizmu in možnost pridobitve nepovratnih
sredstev oz. subvencij vsem podjetjem s področja

Vse objave

turizma.
»Sekcija sicer pozdravlja predlog uvedbo turističnih
bonov, vendar si želi, da ti veljajo tudi za gostinsko,
ne le turistično dejavnost,« so ob tem poudarili.
Zbornica si želi, da se v tretji protikoronski zakon
doda tudi ukrepe za ostale prizadete panoge, kot so
avtobusni prevozi potnikov, izvajanje vseh gostinskih
storitev, vključno s cateringom, slaščičarstvom,
delovanje turističnih vodnikov, organizatorje
dogodkov in postavljavce šotorov, izvajalce storitev
ob dogodkih (fotografi, frizerji, kozmetiki, šivilje,
čevljarji, kemične čistilnice, postavljanje šotorov) ter
spa centre, savne, wellnesse, masažne storitve,
fotokopirnice, gradbeništvo ter sezonske dejavnosti,
ki so vezane na turizem.
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Predlagajo znižanje stopnje
DDV
NAJNOVEJŠE
1 min

13 min

38 min
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58 min

1 ura

Želijo tudi, da bi vlada v tretji protikoronski paket
vključila tudi ukrep državnega sofinanciranja

Bo nemškofrancoski predlog
EU tlakoval pot
kompromisa
evropskemu
skladu za okr...

najemnin poslovnih prostorov v zasebni lasti ter

Na Kitajskem
razvijajo zdravilo
za covid-19, ki bi
lahko ustavilo
pandemijo

naj regres za leto 2020 plača država ali pa naj se

Janez Slivnik
postal vodja
reprezentanc

V zbornici predlagajo tudi znižanje stopnje DDV na

Skupina delavcev
Gorenja v
Ljubljani s
sporočilom: Vsi
ste nam obrnili
hrbet
Izraelsko
ministrstvo za
pravosodje:
Netanjahu se bo
moral osebno
pojaviti na so...
Vse objave

plačilo DDV po plačani realizaciji, kar da bi
pripomoglo k boljši plačilni disciplini.
»Zaradi likvidnostih težav številnih delodajalcev pa
podaljša rok za izplačilo regresa do konca leta,« so
navedli.

9,5 odstotka za kozmetične in pedikerske storitve,
dejavnost za nego telesa, dejavnost kemičnega
čiščenja in pranja, šivanja izdelkov po meri in
izdelavo čevljev. Zdaj so izdelki in storitve v okviru
določenih obrtnih dejavnosti, ki izvajajo storitve za
končnega potrošnika, obdavčeni z 22-odstotno
stopnjo DDV.
Zaradi tega so omenjene storitve in izdelki za
potrošnike po oceni OZS predragi. »Ljudje so v času
epidemije covid-19 ostali brez dela, zmanjšala se je
kupna moč. Znižanje stopnje DDV bi pomenilo vsaj
delno pomoč, ki bi marsikateremu obrtniku
omogočila preživetje, drugače bodo primorani
odpuščati in zapirati obratovalnice,« so izpostavili.
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Marca najbolj upadlo število

zaposlenih v gostinstvu
lo za 0,1 odstotka, na 751.573
oseb. Od razglasitve epidemi-

Po

je seje število brezposelnih do

delovno aktivnih zmanjšalo v

ar zmanjšalo za 0,3 odstot-

konca aprila povečalo za okoli
14 tisoč, minuli konec tedna je

nostih. Najbolj seje zmanjšalo

ka, na približno 896 tisoč,

preseglo mejo 90 tisoč.

|

I

LANA DAKIČ
lana.daktc@Bnance.si

Število delovno aktivnih

se je mar ca glede na febru-

najbolj v gostinstvu, in si-

cer za pet odstotkov, poroča

statistični
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bilo v Sloveniji skoraj

marca) je
802

zaposlenih, kar je 0,3

tisoč

odstot-

števila delovno
aktivnih v Pomurju in
Rast

Zasavju

na približno 35.700), kjer je bil

Po regijah seje

o posebni pomoči za turizem

tudi največji upad števila zaposlenih, in sicer za 5,6 odstotka,
na približno 31.400. Naj več-

njeslovenski in podravski sta-

izhaja tudi, da se je po podatkih
zavoda za zaposlovanje marca in aprila v evidenco brezpo-
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bah,

sicer

za 2,3

odstotka,
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Moževa trma in sanjarjenje sta naju
pripeljala do bankrota
Imam vprašanje s področja gospodarskega prava. Z možem sva solastnika podjetja (d. o. o.), ki deluje
že deset let, ukvarjava pa se z gradbeništvom. Mož je sicer direktor podjetja, a v skladu z družbeno
pogodbo pomembne odločitve sprejemava skupaj. Na začetku je res bilo tako, zdaj pa je mož moja
pooblastila skrčil le še na opravljanje računovodstva in druge »papirologije«. To pa z argumentom, da
se na gradbeništvo ne spoznam, saj sem po poklicu administratorka in ne razumem njegovih »velikih
projektov«, za katere je treba kdaj tudi tvegati.
No, to njegovo nerealno sanjarjenje (on ga imenuje tveganje) naju je pripeljalo skoraj do bankrota.
Dejstvo je namreč, da je mož podjetje hudo zadolžil z različnimi nespametnimi odločitvami (z
najemanje kreditov kar »na pamet«, z nakupi zemljišč, ki jih ni mogel in jih še vedno ne more prodati,
ipd.). Njegova trapasta trma naju je pripeljala do tega, da imava skoraj vsak teden na vratih
rubežnike, saj ne zmoreva več niti odplačevanja računov za elektriko.
Namesto da bi se mož vsaj ob tem zamislil nad vsem skupaj, se dere na mene in na rubežnike, da mu je
vse skupaj zakuhala konkurenca. Ko mu omenim možnost stečaja, pa skoraj povsem znori! Dolgo se v
delovanje podjetja nisem vmešavala, upajoč, da ga bo srečala pamet, pa ga ni. Zdaj je napočil čas, da
ukrepam. Zanima me, ali lahko izstopim iz podjetja oziroma ali lahko od njega zahtevam, da povrne
škodo, ki jo je povzročil najinemu podjetju?

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Lahko zahtevate izstop moža
Že Albert Einstein je nekoč dejal, da sta le dve stvari neskončni, in sicer vesolje in človekova
neumnost. In še o vesolju ni bil povsem prepričan. Praksa medčloveških in poslovnih
odnosov še kako potrjuje njegovo modro misel.
Imam pa občutek, da se vaš mož sploh ne zaveda svojega nespametnega ravnanja in živi v
nekakšnem iracionalnem transu. Takole na prvi pogled je namreč prava »katastrofa na dveh
nogah«, saj se vede povsem histerično in nerazumsko in je le še vprašanje časa, kdaj bo v
celoti potopil vajino podjetje. Za take ljudi, kot je on, je značilno, da postopno povsem
izgubijo stik z realnostjo in kolikor bolj jim voda teče v grlo, toliko bolj za svoje težave krivijo
druge in pripovedujejo različne pravljice in iščejo zarote. Gre za klasično izogibanje
odgovornosti, značilno za ljudi, ki so krepko zavozili. V naši dragi deželici ga precej dobro
obvladajo tudi nekateri politiki.
Glede na pravne in ekonomske okoliščine, v katerih se je znašlo vajino podjetje (slabe
razmere v gradbeništvu, huda zadolženost podjetja, nezmožnost sanacije, izvršilni postopki,
kar vse skupaj traja že štiri leta), je na dlani, da bi bila edina rešitev stečaj podjetja. Mož ima
pravzaprav veliko srečo, da vas sploh (še) ima, saj ste edini glas razuma v njegovi okolici, a
se tega očitno tega ne zaveda ali pa se noče zavedati.

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

Če vam ga ne bo uspelo nagovoriti k razumskim ukrepom (denimo k sprožitvi stečajnega
postopka), boste seveda morali začeti reševati predvsem sebe. Zakon o gospodarskih
družbah (ZGD-1) ponuja več možnosti, v skladu s katerimi lahko ukrepate v konkretnem
primeru. Kot najustreznejša poteza se kaže možnost, da od družbe (ne od družbenika!) s
tožbo zahtevate svoj izstop iz podjetja. Pogoj za izstop boste izpolnili, če se bo izkazalo, da
za to obstajajo utemeljeni razlogi. Ti pa obstajajo, saj vaš mož, drugi družbenik, povzroča
družbi in vam kot družbenici škodo, prav tako pa ovira uresničevanje vaših pravic v tej
družbi.
Lahko bi zahtevali tudi izstop moža kot družbenika iz skupne družbe. Zakon to možnost
dopušča, če se izkaže, da družbenik družbi ali drugim družbenikom povzroča škodo, če ne
sodeluje pri upravljanju in s tem ovira redno delovanje družbe ali uresničevanje pravic drugih
družbenikov ter če grobo krši pogodbo. Od izključenega družbenika lahko tako družba kot
tudi vi kot družbenica zahtevate plačilo odškodnine.
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Prav tako bi lahko proti možu, ker ni izpolnil svojih obveznosti pri vodenju družbe, vložili v
svojem imenu in na račun družbe tudi tako imenovano družbeniško tožbo (»actio pro socio«),
vendar pa je treba poudariti, da s tako tožbo ne bi varovali svojih osebnih premoženjskih
interesov, ampak le interese družbe kot pravne osebe.

mag. Boštjan J. Turk
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pravnik, Vprašanja zanj naslovite na: ordinacija@delo.si
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Z montažno hišo do domovanja po
meri človeka. In katere so najbolj
priljubljene?
Kvik

Kvadrati

Bi raje atrijsko ali nadstropno? Z ravno ali nagnjeno streho? Pri
ponudnikih montažnih hiš smo povprašali, po katerem tipu hiš kupci
trenutno najpogosteje povprašujejo.
Argumentov, ki govorijo v prid montažnim hišam, ne manjka. Kakovost in udobje bivanja ter
prilagoditev potrebam naročnikov, upoštevanje trajnostnih načel - vse to odlikuje sodobno montažno
gradnjo. Kakšni pa so oblika, velikost hiš, izolativni materiali in razporeditev prostorov, ki si jih želijo
investitorji?
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Lumar - odprto in prijazno
V Lumarju zaznavajo vse več zanimanja za pritlične hiše, ki pri njih spadajo v družini hiš Gea in
Terra. Pri arhitekturni zasnovi in načrtovanju ter izvedbi bivanjskega prostora pritlične hiše
upoštevajo tudi potrebe oseb na invalidskih vozičkih, starejših ali družin z otroki. "Razvijamo
koncepte funkcionalnih, odprtih in prijaznih tlorisnih zasnov, ki omogočajo kvalitetno bivalno ugodje
in bivanje najširšega kroga kupcev hiš," razlaga Boštjan Kralj iz Lumarja. Izbira tipa hiše je v osnovi
odvisna od želja stranke in od lokacije gradnje, pojasnjuje sogovornik. "Nekateri prostorski akti ne
dovoljujejo ravne strehe in takrat so stranke tudi bolj omejene pri izbiri. Kompromise med
prostorskimi akti in željami strank iščemo z inovativnimi pristopi hišnega arhitekturnega biroja."

Kuhinja ni nikjer več ločena
Sodobni tlorisi so odprti, funkcionalni in ponujajo optimalen izkoristek prostora. Tako so
oblikovani tudi dnevni bivalni prostori, v katerih kuhinja in dnevna soba nista fizično ločeni.
“Si pa občasno kdo zaželi imeti kuhinjo malo zamaknjeno glede na dnevni prostor, vendar
brez fizične ločnice,” pojasnjujejo v Lumarju. Tudi Martina Rek se strinja, da se stranke
večinoma odločijo za odprte, povezane prostore z dobro osvetlitvijo. “Predvsem starejši pari
sicer še pomislijo na ločeno kuhinjo in dnevno sobo, toda ko jim predstavimo zasnovo z
odprtimi prostori in možnostjo prezračevanja, se večinoma odločijo za združene jedilnico,
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kuhinjo in dnevno sobo. Take odločitve so zelo veseli, ko že bivajo v hiši in imajo skupen
prostor, v katerem preživijo največ časa.”

Marles - več ravnih streh
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V podjetju Marles so za take primere razvili pritlično hišo Domus, ki so jo zasnovali z enokapno,
dvokapno, večkapno in ravno streho ob istem tlorisu, s čimer lahko zagotovijo gradnjo na vseh
lokacijah po Sloveniji. Domus je tudi njihova najbolj prodajana pritlična hiša, sicer pa mlade družine
najpogosteje izbirajo hiše z mansardo in dvokapno ali enokapno streho. Občasno se mlajše družine
odločajo tudi za pritlične hiše večjih stanovanjskih površin s sodobno arhitekturno obliko, kar pomeni
enokapno ali ravno obliko strehe. Druge generacije se praviloma odločajo za pritlične hiše manjših
kvadratur, večinoma klasične arhitekture z dvokapno streho. "Naša najbolj prodajana tipa hiš za
mlajše družine sta mansardna hiša Modern, ki ima neto stanovanjske površine 138 m2 in klasično
dvokapno streho, in Veritas, ki je modernejše oblike in s stanovanjsko površino 160 m2," pravi Peter
Podplatnik iz Marlesa. Delež ravnih streh se je na splošno povečal in se še povečuje, dodaja
Boštjan Kralj, sploh pri moderni arhitekturi se kaže kot trend. Z razvojem materialov in sočasnim
tehničnim izobraževanjem posameznih izvajalcev se je tudi zaupanje v obstojnost ravnih streh z leti
povečalo. "Oblika strehe je danes definirana z arhitekturo in seveda okoljem, v katero postavimo
hišo. Ravne strehe se pojavljajo predvsem v urbanem okolju, medtem ko v ruralnem okolju še vedno
prevladujejo dvokapne strehe, skladno z lokalnim prostorskim aktom," dodaja sogovornik.
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Lumarjeva družinska pritlična hiša Terra je za ljudi, ki si želijo neposrednega stika z naravo in hkrati prostorne in
svetle ambiente brez višinskih ovir v notranjosti.

Javušnik - funkcionalno in ne preveliko
Tudi v podjetju Javušnik lahko naročniki prilagodijo tloris hiše svojim željam. Trenutno sta njihovi
najbolj zaželeni hiši pritlična Viktorija in mansardna Liteo. "Mlade družine se večinoma odločajo za
mansardne zasnove hiš," pojasnjuje Martina Rek iz podjetja Javušnik, "čeprav v zadnjem času
pogosteje povprašujejo tudi po atrijskih zasnovah. Pari v zrelih letih se želijo predvsem izogniti
stopnicam, zato je zelo zaželena hiša Viktorija s funkcionalno razporeditvijo prostorov na 89,75 m2
neto bivalne površine." Večina Javušnikovih hiš meri od 90 do 110 m2, kot v Lumarju tudi oni
poudarjajo funkcionalno razporeditev prostorov.
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Pari v zrelih letih se želijo predvsem izogniti stopnicam, zato je zelo zaželena hiša
Viktorija, poudarjajo pri podjetju Javušnik. To je lesena hiša zaprtih napuščev,
štirikapne strehe in modernih linij.

Optimalen tloris
Lumarjeve najbolje prodajane hiše so po besedah Boštjana Kralja velike od 130 do 150 m2, kar je
posledica optimalno in funkcionalno zasnovanih tlorisov, ki na takšni kvadraturi ponujajo vse
potrebno za prijetno in ugodno bivanje. Zaznavajo pa porast prodaje in gradnje hiš večjih kvadratur.
Kupci običajno želijo večji skupni bivalni prostor, ki vključuje tudi kuhinjo in jedilnico. "Število
preostalih sob je odvisno od želja kupcev, števila družinskih članov, zelo pogosto opažamo tudi željo,
da se nekje zagotovi kabinet ali vsaj delovni kotiček," našteva Kralj. Vse pogosteje se kupci odločajo
tudi za sobo za goste oziroma delovno sobo, še posebno v dvoetažnih hišah, saj si želijo s tem
zagotoviti možnost dodatne spalnice v pritličju v kasnejšem življenjskem obdobju. Tudi pri Javušniku
se polovica strank še vedno odloči za dodaten prostor, ki ga lahko uporabijo kot pisarno ali delovno
sobo, kar je bilo zelo uporabno v času večjega obsega dela od doma. "Je pa delovna soba
zasnovana tako, da se lahko po potrebi uporabi tudi kot soba za goste," pojasnjuje Martina Rek. V
Marlesu opažajo, da se kupci odločajo za vedno bolj racionalne tlorisne rešitve z manjšo kvadraturo
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objektov. "Zlasti je opazno zmanjšanje v primerjavi z obdobjem pred krizo, medtem ko se je
zmanjševanje v zadnjih letih upočasnilo," pravi Peter Podplatnik. "V Sloveniji se je povprečna
kvadratura stanovanjskega objekta, ki smo ga izdelali v zadnjih treh letih, zmanjšala za dobra dva
kvadratna metra. Večino objektov izdelamo na ključ, saj se kupci le redko odločijo, da bodo hišo
dokončali v lastni režiji."

Marles

Marlesova hiša Veritas. Skladni proporci z unikatnimi detajli prijetno zaokrožijo premišljeno tlorisno razporeditev
in neposredno povezanost z zunanjim okoljem, ki se zaključi z dodatno zasnovanim nadstreškom na terasi.

Trajnost in skrb za okolje
Na področju gradbeništva se trendi usmerjajo v trajnostno in okolju prijazno gradnjo in temu sledijo
tudi montažne hiše. Konstrukcijski sistemi tovrstnih hiš so zasnovani na lesu v različnih izvedbah. Pri
Javušniku se stranke najpogosteje odločajo za konstrukcijski sistem Javušnik, saj omogoča
energijsko varčnost objekta. Nizkoenergijski sistem gradnje montažne hiše dosega toplotno
prehodnost, ki ga že približuje pasivni obliki gradnje. Za izolacijo je uporabljena kamena volna.
Lumarjevi kupci najpogosteje izberejo njihov izhodiščni konstrukcijski sistem Lumar Prestige, ki
ponuja izjemno dobre tehnične lastnosti. Vse pogosteje pa kupci po besedah Boštjana Kralja
povprašujejo tudi po sistemu Lumar Masiv, kjer nosilno konstrukcijo predstavljajo križno lepljene
masivne lesene plošče. Za izolacijo so pri njih uporabljeni naravni izolacijski materiali: celulozna in
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lesna vlakna, konoplja in juta. "Kot toplotna izolacija se v zadnjih letih največ uporablja mineralna
volna, ponovno pa je v porastu tudi uporaba celulozne izolacije in lesnih vlaken," razlaga Kralj. In
dodaja, da je izbor vseh materialov pri gradnji hiše odvisen tudi od njihovega vpliva na okolje, ki
postaja v zadnjih letih vse pomembnejše merilo. V Marlesu izdelujejo objekte v tako imenovanem
velikotabelnem sistemu z okvirno konstrukcijo, ki je povsod po zahodni in severni Evropi najbolj
razširjen in cenjen, ker, glede na vložena sredstva, zagotavlja optimalne stroške za vzdrževanje in
energetsko oskrbo objekta. "Znotraj tega sistema ponujamo dvanajst različic konstrukcijske sestave
stene in vgrajenih materialov za izolacijo. Tako ponujamo tri sisteme z izolacijskimi materiali
izključno naravnega izvora, tri sisteme, kjer so izolacijski materiali izključno mineralnega izvora,
preostali sistemi pa so skupek izolacijskih materialov mineralnega in sintetičnega izvora. S štirimi
svojimi sistemi zagotavljamo tudi pasivno gradnjo, s preostali sistemi pa zagotavljamo visoko
učinkovito nizkoenergijsko gradnjo," pojasnjuje Podplatnik.

Ne gradimo več za otroke
Gradnja hiš za bivanje več generacij je danes zelo redka, se strinjajo tako v Lumarju kot v
Javušniku. “Ob ‘klasičnih’ družinskih in večstanovanjskih stavbah se pojavljajo novi trendi z
manjšimi bivalnimi enotami, ki optimirajo dejansko potrebne bivalne prostore,” pojasnjuje
Boštjan Kralj. Peter Podplatnik iz Marlesa pa opaža, da je gradnja za več generacij ravno
nasprotna kot nekoč: “Danes se takšna hiša gradi z namenom, da otroci staršem
zagotavljajo kakovostno bivanje v znanem okolju tudi v zrelih letih.”

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

Velika okna za obilo svetlobe
Dobrih izolativnih lastnosti pa nimajo le sodobni gradbeni materiali, temveč tudi stavbno pohištvo. In
če je tradicionalna arhitektura pri nas narekovala manjša okna zaradi čim manjših toplotnih izgub,
varnosti in stavbarsko tehničnih zmožnosti tistega časa, dandanes teh omejitev praktično ni. "Danes
vse več časa preživimo v zaprtih prostorih, zato je pri načrtovanju doma zelo pomembno, da
zagotovimo prijetne in svetle bivalne prostore z veliko naravne svetlobe," meni Boštjan Kralj. Z
večanjem steklenih površin pa je treba več pozornosti nameniti ustreznemu senčenju, s katerim
preprečujemo prekomerno pregrevanje v poletnem času. Pri sodobnem arhitekturnem snovanju gre
predvsem za pravilno usmerjanje steklenih površin in za smiselno uravnovešanje prostorske
razporeditve med zaprtim in odprtim, opisuje sogovornik. Kupci lahko izbirajo med plastičnim,
lesenim in aluminijastim stavbnim pohištvom ter kombinacijama PVC/ALU in LES/ALU. Pri
Javušniku se naročniki po besedah Martine Rek najpogosteje odločajo za plastično stavbno
pohištvo. Pri Marlesu prevladuje leseno stavbno pohištvo, tudi v kombinaciji z aluminijem, ki ga
izdelujejo v lastnem podjetju Marles PSP. Proizvodnja lesenih izdelkov je v primerjavi s proizvodnjo
izdelkov iz drugih materialov bistveno manj "umazana" in energetsko potratna, pojasnjuje Peter
Podplatnik. "Izdelava lesenih oken porabi manj energije kot večina neobnovljivih materialov in ne
povzroča odpadkov. Zaradi tega lesena okna puščajo za seboj znatno manjši ogljični odtis. Ob
koncu njihove življenjske dobe lahko lesena okna uporabimo kot energent ali pa jih ponovno
predelamo v manj zahtevne lesne izdelke."
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Pripravljeni na digitalno prihodnost
Pri Marlesu je po besedah Petra Podplatnika 30 odstotkov vseh objektov sedaj že
opremljenih z vsaj osnovno opremo pametne hiše. Kupcem ponujajo vrsto storitev za
avtomatsko upravljanje procesov v stanovanjskih hišah, ki zagotavljajo boljšo energetsko
učinkovitost, večjo varnost in udobje ter upravljanje na daljavo prek pametnih telefonov,
tabličnih ali osebnih računalnikov in pametnih ur. Poleg tega gre tudi v Marlesu nadaljnji
razvoj v smeri popolne energetske samozadostnosti večine objektov. "To dosegamo z
dodatnimi ukrepi na področju zmanjšanja energetskih izgub na eni strani in z
implementacijo naprav za pridobivanje energije iz okolja na drugi," razlaga Podplatnik.
Veliko možnosti vidijo pri razvoju sistemov, ki bodo omogočali izrabo energije sonca in vetra
ter tudi padavin, ki jih je prav tako treba izkoristiti pri obratovanju objekta. Pri Marlesu v vse
objekte standardno vgrajujejo predpripravo za vgradnjo fotovoltaike in polnilnih enot za
električni avtomobil.

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

Varnejša pred vlomilci
"Če je družina veliko zdoma, je ključno, da jih dom pričaka v želenem stanju in ne v poplavi zaradi
napake na vodo vodni napeljavi," se zavedajo tudi v Lumarju, "obenem pa je več kot dobrodošlo, da
morebitnim vlomilcem daje videz, da je vendarle nekdo doma, in je tako manj zanimiva tarča vloma.
Pametni domovi so v porastu. Že z avtomatizacijo senčil poskrbimo, da se hiša v poletnih mesecih
ne pregreva, pozimi pa izkoristi kar največ sončne energije. Ključni cilji, zakaj se odločiti za pametni
dom, so povečanje udobnosti bivanja in dela z lažjim upravljanjem vgrajenih sistemov, kar se odraža
tudi v manjši porabi energije, varnosti ter možnosti nadzorovanja stroškov uporabe." K celostno
zasnovanemu trajnostnemu bivanju pa v Lumarju prištevajo tudi toplotne črpalke za ogrevanje in
pripravo tople sanitarne vode, prezračevalni sistem z vračanjem toplote odpadnega zraka in odlično
izoliran toplotni ovoj stavbe. Tudi pri njih je predpriprava za sončne elektrarne in polnilne postaje za
električne avtomobile del standardne ponudbe, pravi Boštjan Kralj. Pri Javušniku po drugi strani ne
zaznavajo bistvenega porasta povpraševanja po pametnem domu, polnilnici za električni avtomobil
ali sončni elektrarni, je pa pri njih možno naročiti osnovo za kasnejšo montažo sončne elektrarne.
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Rače-Fram

•

Kdo bo obveščaljavnost o naložbi

Iščejo informatorja za 20.000 evrov
»Gradnja nove čistilne naprave v Račah bo delno financirana tudi iz evropskih sredstev , zato je nujno zagotoviti tudi
sedaj
transparentno obveščanje javnosti o poteku gradnje,« je pojasnil župan Branko Ledinek. Na občini Rače-Fram

preko javnega razpisa v višini 20.000 evrov iščejo izvajalca.
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Pogodba o projektiranju in Pravilnik o podrobnejši
vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z
graditvijo objektov
Datum objave: 18. maj 2020

Termin: 26. maj 2020 - 26. maj 2020
Kraj: Agencija POTI d.o.o., Stegne 7, Ljubljana
Povezava: http://bit.ly/2sEjulL

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

NOVOSTI v zvezi z odgovornostjo, obveznostmi in pravicami projektanta
in vodje projekta v skladu z gradbeno zakonodajo ter obveznosti pri
pripravi projektne dokumentacije za objekte
V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji
za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s
Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
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Konceptualne spremembe v novi gradbeni zakonodaji močno vplivajo na obveznosti in pravice
udeležencev v procesu načrtovanja graditve objektov. Vse to je potrebno uskladiti tudi v pogodbenih
razmerjih v skladu z novo gradbeno zakonodajo in obligacijskim pravom.
Na strokovnem seminarju bodo podrobno predstavljene obveznosti projektanta in vodje projekta ter pogoji
za opravljanje dejavnosti – vpis v imenik Inžinirske zbornice Slovenije (IZS) in Zbornice za arhitekturo
prostor Slovenije (ZAPS) ter kaj velja v prehodnem obdobju.
Praktične rešitve in sodna praksa pa vam bodo pojasnjene na strokovnem seminarju: Pogodba o
projektiranju in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

Vsebino prispeval zlati partner
Agencija POTI d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
E-pošta: martina.pustotnik@agencija-poti.si
Splet: http://www.agencija-poti.si
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DEL PARKA OGRAJEN ZA SPREHODE STANOVALCEV DS GORNJA RADGONA
parka ograjen za sprehode stanovalcev

Del
Kot

je

znano,

je

korona virus,

novi

DS Gornja Radgona

najbolj prizadel

ljudi. Znano je tudi, da so bili tarča korona
starejše.

V

Domu

starejših

Tratah, so poskrbeli,
svetom,

pa

s tem so stanovalce

ob samem

so

zaprti

niso bili

se

obranili

stanovalci

Pogled

na

doma

je tako

na

kateri

pred

del

stoji na

okužbo. Stanovalci

izhod v naravo

svežem

zraku

skrb za stanovalce

ograjeni

starejše

domovi za

imeli stika z zunanjim

v domu, saj so jim omogočili

sprehajali. Vsekakor

fotografiji.

Radgoni,

niso

domu. Tam so ogradili del radgonskega

lahko

pohvaliti.

Gornji

v

da stanovalci

virusa

parka
Ludvik

je

parka, kjer
brezskrbno

doma vredno

viden

na naši

Kramberger

Ali ste vedeli ?
»Da

je v letu

Ob

tem je

odločajo
vloga

zapisih

zaprosilu

o

popolna

ni

za

dovoljenje,

preden

še

birokracije

in

razlikujejo.

Medtem ko

kot

se

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

morali

se

gradili
»Da je

zgradila

1922

»Da
je

v

ob

zbori

nosilci

kulturnega

zbore

odraslih

2.663

otrok.«

potrebno

pred

temperaturo
zaspati),

v

pretiravati

naj

bodo

Ptuju.«

Gorenjskem

se je

vojni

glasbeno tradicijo.

območju

na

po

ta

(ob
treba

je

pevk

na

nežno

nižjih
pitju

ugasniti

vpliva

pevske

V cerkvene

7.401

poslušati

v

pomembni

vedno

še

in

pevcev

s tem izboljšamo kvaliteto

in

Tako

Slovenije

vse

22.974 ljudi. Cerkveni

župnijah.

je vključeno

z alkoholom,

telefone, (svetloba

ki

in

na

svetovni

Slovenije so

prostoru,
se

precej

v tednu ali

tisti,

Žalca

v Lescah

vključenih

dogajanja

spanjem

izogibati

dovoljenja

drugi

Po

leta

»Da zvečer lažje zaspimo
je

kupom

s

v Sloveniji

sprijazniti

cerkveno

močno

koncu

pevcev,

Po

spopasti

Ljubljane,

območju

na

Če

mesec.

mesecev. Glede na zapise

več

cerkveno glasbeno dejavnost
pevski

dnevih.

Gorenjka.«

tovarno

denimo

dobijo

družina Zavratnik

imamo Slovenci

bilo

60.

v

še za en

dobe

čakanjem

tovarno čokolade.

preimenovala

stroji,

čakalne

območju

na
leta

to

zakon.

v katerih

se morajo ljudi, ki so se podali

nekateri

najdaljšim

z

izdati

podaljša

zabrnijo

kaže,

enotah

upravnih

rok

dveh, se drugod čaka tudi po
bi

v

morajo

se lahko

pa

gradbeni

v Sloveniji v veljavo

da

na družbenih omrežjih

gradnjo,

v

stopil

2018

določeno,

spanja

glasbo, zmanjšati

temperaturah

kave

je treba

proizvodnjo

in

po

lažje

kosilu

tablice

in

in

ne

pametne

melatonina,

kar

pa

vpliva na spanje). Ko ne spimo, seje potrebno izogibati postelji.«

»Daje oblast v glavnem
s katerim

zrak,

v mestu

gorivo.«

mestu Pariz

francoskem

se predvideva,
prepovedati

da

bodo

vožnjo

do

z

leta

vozili

2030

na

sprejela sklep
v želji za čisti

bencin

Franci

ali

dizel

Klemenčič

59

15.05.2020

Prepih

Petek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 16

1/1

Površina: 134 cm2

GRADNJA TRETJEGA BLOKA
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Zdaj je čas za graditev kariere – kaj lahko naredite?
grazia.si/zdaj-je-cas-za-graditev-kariere-kaj-lahko-naredite
19. maj 2020

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

Čas koronavirusa je resda prinesel številne izzive na področju zaposlovanja, a hkrati daje priložnost za graditev
bodočih kariernih možnosti. Zdaj je čas za razmislek o lastni karieri, za optimizacijo predstavitve na trgu dela in
za pridobitev novih znanj.

Zdaj je čas za aktivno graditev kariere
Kje smo v tem trenutku? Kaj si želimo od prihodnosti? Kako bomo dosegli zastavljene cilje?
Tudi v času gospodarskih izzivov, kot je trenutni, si lahko ustvarimo priložnost za gradnjo kariere. »In sicer tako,
da osvežimo življenjepis, se dodatno izobražujemo, mrežimo preko spleta, spremljamo prosta delovna mesta,
se izobražujemo in opravljamo zaposlitvene razgovore preko telefonskih ali video klicev,« svetujejo pri
največjem zaposlitvenem portalu pri nas MojeDelo.com
Kaj dodati v življenjepis in zakaj ga je pomembno posodobiti?
Sedaj je idealna priložnost, da posodobite svoj življenjepis. V službi pogosto niti ne opazimo vseh naših
zadolžitev, saj se nam zdijo samoumevne. Razmislite o njih in dodajte nova znanja. Ste v zadnjem času opravili
kakšen tečaj tujega jezika ali izpopolnili svoje računalniško znanje? Pripravite tudi osnutek motivacijskega
pisma, ki vam bo v pomoč, ko boste iskali novo službo. »Zelo priporočljivo je poleg življenjepisa hkrati
posodobiti še vse podatke na zaposlitvenih portalih in zaposlitvenih družbenih omrežjih. Kadroviki namreč vse
pogosteje svoje nove sodelavce poiščejo prav tam, zato si z aktualno predstavitvijo povečamo možnosti za
nove karierne priložnosti,« še svetujejo pri MojeDelo.com.
Mrežite se prek spleta
Zaradi trenutnih razmer se je mreženje preselilo na splet. Vstopite v stik z ljudmi, ki vam lahko pomagajo pri
vaših kariernih načrtih in tudi vi s svojim znanjem pomagajte drugim. »Povežite se z ljudmi, ki ste jih spoznali
na poslovnih dogodkih ali delajo v podjetju, ki vas zanima. Tudi med znanci in prijatelji se pogosto najde kdo, ki
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vam bo pripravljen podati informacije ali vam bo morda celo lahko razkril, kakšne so priložnosti za zaposlitev v
želenem podjetju. Več stikov kot imate, boljše so vaše poslovne možnosti,« predlagajo pri MojeDelo.com.
Povabljeni na razgovor za delo? Opravite ga uspešno preko video klica
Tudi v času koronavirusa je mogoče izvesti razgovor za delo, preko telefonskega ali video klica. Tako kot pri
razgovoru »v živo« je tudi v tem primeru pomembno, da se dobro pripravite. »Raziščite podjetje, s katerim
imate razgovor, imejte na dosegu roke vse relevantne dokumente, poučite se o trenutnem stanju v
gospodarstvu, pripravite si seznam vprašanj za kadrovika, bodite samozavestni in ne pozabite na primeren,
vljuden pozdrav ob začetku in ob koncu klica. Za video razgovor uporabite ustrezen program (npr. Skype,
Zoom, MS Teams), zagotovite si urejen in miren prostor, v katerem vas ne bo nihče motil, poskrbite za poslovni
videz s primernimi oblačili, pričesko in umirjenimi ličili, bodite pozorni na govorico telesa in skušajte vzdrževati
očesni stik,« vam še svetujejo karierni strokovnjaki pri MojeDelo.com.

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

Delodajalci se zavedajo, da se bodo razmere po tem obdobju izboljšale in bodo potrebovali nov kader, zato
redno spremljajte zaposlitvene oglase.
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Slovenija marca z enim največjih padcev gradbeništva v
EU
19.05.2020 11:36

Luxembourg, 19. maja (STA) - Obseg gradbenih del se je tako v območju z evrom kot
celotni EU marca, ko so države že začele uveljavljati ukrepe zaradi koronavirusa, krepko
zmanjšal. V območju z evrom je bil padec na mesečni ravni 14,1-odstoten, v EU pa 12odstoten. Slovenija je po podatkih evropskega statističnega urada zabeležila enega
največjih padcev obsega gradbenih del.
V medletni primerjavi se je v območju z evrom obseg gradbenih del zmanjšal za 15,4 odstotka,
v EU pa za 13,4 odstotka, kaže prva ocena Eurostata.
Na mesečni ravni se je v območju z evrom za 16 odstotkov zmanjšal obseg del na gradbenih
inženirskih objektih, gradnja stavb pa je bila za 14 odstotkov nižja. V EU so se dela na
gradbenih inženirskih objektih zmanjšala za 13,7 odstotka, gradnja stavb pa za 11,8 odstotka.

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

Največje padce obsega gradbenih del so na mesečni ravni zabeležile Francija (-40,2
odstotka), Italija (-36,2 odstotka) in Slovenija (-11,9 odstotka). Največje rasti so po drugi strani
beležile Romunija (+2,1 odstotka), Nemčija (+1,8 odstotka) in Nizozemska (+1,5 odstotka).
Na letni ravni se je v območju evra obseg del na gradbenih inženirskih objektih zmanjšal za
17,2 odstotka, v EU pa za 14,9 odstotka. Gradnja stavb je bila v območju z evrom nižja za
15,2 odstotka, v EU pa za 13,3 odstotka.
Največji padec obsega gradbenih del v tej primerjavi so zabeležile Francija (-41,2 odstotka),
Italija (-35,4 odstotka) in Belgija (-23,2 odstotka). Največje rasti so beležile Romunija (+28,1
odstotka), Nemčija (+5,1 odstotka) ter Poljska in Finska (+1,5 odstotka).
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Tudi mali gostinci in delodajalci v turizmu za
podaljšanje čakanja na delo do konca leta
19.05.2020 13:13

Ljubljana, 19. maja (STA) - Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški
zbornici Slovenije (OZS) je nezadovoljna s predstavljenimi rešitvami v tretjem
protikoronskem zakonu. Tudi malo gospodarstvo si želi, da bi ukrep čakanja na delo
podaljšali do konca leta, in sicer za vse panoge, ki imajo škodo zaradi novega
koronavirusa.
"Ukrep čakanja na delo je izjemno pomemben, saj dela v mnogih panogah, kljub vnovičnemu
zagonu, še nekaj časa ne bo. Najbolj enostavna rešitev bi zato bila, da se ukrep čakanja na
delo podaljša, veljati pa mora za vse panoge, ne le za turizem in gostinstvo," je, kot so
sporočili z OZS, pojasnil predsednik zbornice Branko Meh.

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

Za zbornico malega gospodarstva je tudi nesprejemljivo, da bi vlada zaostrila pogoje za
koriščenje tega ukrepa. Tako predlagajo, da pogoji ostanejo enaki - da bodo torej do pomoči
upravičeni tisti delodajalci, ki jim prihodki v letu 2020 upadejo za več kot 10 odstotkov.
Predvsem je sicer prizadeta panoga gostincev in turizma. "Od 13. marca so gostinci in
turistična podjetja ostala brez prihodkov, ostali pa so vsi fiksni stroški. Poletna sezona ne bo
takšna, ko smo je bili vajeni, zato polna zaposlitev v večini primerov ne pride v poštev. Ukrep
čakanja na delo bi zato po naši oceni rešil veliko delovnih mest," je po ponedeljkovem
sestanku strokovnega sveta za turizem ocenil predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri
OZS Blaž Cvar.
Kot so danes sporočili z zbornice, je vlada upoštevala zgolj peščico njihovih predlogov. Med
predlogi sekcije, ki niso bili upoštevani, so znižanje DDV na sedem odstotkov za vse storitve v
turizmu za leti 2020 in 2021, oprostitev stroškov omrežnin, nadomestil za uporabo stavbnega
zemljišča ter nadomestil za uporabo avtorskih pravic (Sazas, IPF, Zamp) v turizmu in možnost
pridobitve nepovratnih sredstev oz. subvencij vsem podjetjem s področja turizma.
"Sekcija sicer pozdravlja predlog uvedbo turističnih bonov, vendar si želi, da ti veljajo tudi za
gostinsko, ne le turistično dejavnost," so ob tem poudarili.
Zbornica si želi, da se v tretji protikoronski zakon doda tudi ukrepe za ostale prizadete panoge,
kot so avtobusni prevozi potnikov, izvajanje vseh gostinskih storitev, vključno s cateringom,
slaščičarstvom, delovanje turističnih vodnikov, organizatorje dogodkov in postavljavce šotorov,
izvajalce storitev ob dogodkih (fotografi, frizerji, kozmetiki, šivilje, čevljarji, kemične čistilnice,
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postavljanje šotorov) ter spa centre, savne, wellnesse, masažne storitve, fotokopirnice,
gradbeništvo ter sezonske dejavnosti, ki so vezane na turizem.
Želijo tudi, da bi vlada v tretji protikoronski paket vključila tudi ukrep državnega sofinanciranja
najemnin poslovnih prostorov v zasebni lasti ter plačilo DDV po plačani realizaciji, kar da bi
pripomoglo k boljši plačilni disciplini.
"Zaradi likvidnostih težav številnih delodajalcev pa naj regres za leto 2020 plača država ali pa
naj se podaljša rok za izplačilo regresa do konca leta," so navedli.
V zbornici predlagajo tudi znižanje stopnje DDV na 9,5 odstotka za kozmetične in pedikerske
storitve, dejavnost za nego telesa, dejavnost kemičnega čiščenja in pranja, šivanja izdelkov po
meri in izdelavo čevljev. Zdaj so izdelki in storitve v okviru določenih obrtnih dejavnosti, ki
izvajajo storitve za končnega potrošnika, obdavčeni z 22-odstotno stopnjo DDV.

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

Zaradi tega so omenjene storitve in izdelki za potrošnike po oceni OZS predragi. "Ljudje so v
času epidemije covid-19 ostali brez dela, zmanjšala se je kupna moč. Znižanje stopnje DDV bi
pomenilo vsaj delno pomoč, ki bi marsikateremu obrtniku omogočila preživetje, drugače bodo
primorani odpuščati in zapirati obratovalnice," so izpostavili.
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Tudi mali gostinci in delodajalci v turizmu za
podaljšanje čakanja na delo do konca leta
19.05.2020 13:13

Ljubljana, 19. maja (STA) - Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški
zbornici Slovenije (OZS) je nezadovoljna s predstavljenimi rešitvami v tretjem
protikoronskem zakonu. Tudi malo gospodarstvo si želi, da bi ukrep čakanja na delo
podaljšali do konca leta, in sicer za vse panoge, ki imajo škodo zaradi novega
koronavirusa.
"Ukrep čakanja na delo je izjemno pomemben, saj dela v mnogih panogah, kljub vnovičnemu
zagonu, še nekaj časa ne bo. Najbolj enostavna rešitev bi zato bila, da se ukrep čakanja na
delo podaljša, veljati pa mora za vse panoge, ne le za turizem in gostinstvo," je, kot so
sporočili z OZS, pojasnil predsednik zbornice Branko Meh.

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

Za zbornico malega gospodarstva je tudi nesprejemljivo, da bi vlada zaostrila pogoje za
koriščenje tega ukrepa. Tako predlagajo, da pogoji ostanejo enaki - da bodo torej do pomoči
upravičeni tisti delodajalci, ki jim prihodki v letu 2020 upadejo za več kot 10 odstotkov.
Predvsem je sicer prizadeta panoga gostincev in turizma. "Od 13. marca so gostinci in
turistična podjetja ostala brez prihodkov, ostali pa so vsi fiksni stroški. Poletna sezona ne bo
takšna, ko smo je bili vajeni, zato polna zaposlitev v večini primerov ne pride v poštev. Ukrep
čakanja na delo bi zato po naši oceni rešil veliko delovnih mest," je po ponedeljkovem
sestanku strokovnega sveta za turizem ocenil predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri
OZS Blaž Cvar.
Kot so danes sporočili z zbornice, je vlada upoštevala zgolj peščico njihovih predlogov. Med
predlogi sekcije, ki niso bili upoštevani, so znižanje DDV na sedem odstotkov za vse storitve v
turizmu za leti 2020 in 2021, oprostitev stroškov omrežnin, nadomestil za uporabo stavbnega
zemljišča ter nadomestil za uporabo avtorskih pravic (Sazas, IPF, Zamp) v turizmu in možnost
pridobitve nepovratnih sredstev oz. subvencij vsem podjetjem s področja turizma.
"Sekcija sicer pozdravlja predlog uvedbo turističnih bonov, vendar si želi, da ti veljajo tudi za
gostinsko, ne le turistično dejavnost," so ob tem poudarili.
Zbornica si želi, da se v tretji protikoronski zakon doda tudi ukrepe za ostale prizadete panoge,
kot so avtobusni prevozi potnikov, izvajanje vseh gostinskih storitev, vključno s cateringom,
slaščičarstvom, delovanje turističnih vodnikov, organizatorje dogodkov in postavljavce šotorov,
izvajalce storitev ob dogodkih (fotografi, frizerji, kozmetiki, šivilje, čevljarji, kemične čistilnice,
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postavljanje šotorov) ter spa centre, savne, wellnesse, masažne storitve, fotokopirnice,
gradbeništvo ter sezonske dejavnosti, ki so vezane na turizem.
Želijo tudi, da bi vlada v tretji protikoronski paket vključila tudi ukrep državnega sofinanciranja
najemnin poslovnih prostorov v zasebni lasti ter plačilo DDV po plačani realizaciji, kar da bi
pripomoglo k boljši plačilni disciplini.
"Zaradi likvidnostih težav številnih delodajalcev pa naj regres za leto 2020 plača država ali pa
naj se podaljša rok za izplačilo regresa do konca leta," so navedli.
V zbornici predlagajo tudi znižanje stopnje DDV na 9,5 odstotka za kozmetične in pedikerske
storitve, dejavnost za nego telesa, dejavnost kemičnega čiščenja in pranja, šivanja izdelkov po
meri in izdelavo čevljev. Zdaj so izdelki in storitve v okviru določenih obrtnih dejavnosti, ki
izvajajo storitve za končnega potrošnika, obdavčeni z 22-odstotno stopnjo DDV.

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

Zaradi tega so omenjene storitve in izdelki za potrošnike po oceni OZS predragi. "Ljudje so v
času epidemije covid-19 ostali brez dela, zmanjšala se je kupna moč. Znižanje stopnje DDV bi
pomenilo vsaj delno pomoč, ki bi marsikateremu obrtniku omogočila preživetje, drugače bodo
primorani odpuščati in zapirati obratovalnice," so izpostavili.
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Tudi mali gostinci in delodajalci v
turizmu za podaljšanje čakanja na delo
do konca leta
Ljubljana, 19. maja - Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški
zbornici Slovenije (OZS) je nezadovoljna s predstavljenimi rešitvami v tretjem
protikoronskem zakonu. Tudi malo gospodarstvo si želi, da bi ukrep čakanja na
delo podaljšali do konca leta, in sicer za vse panoge, ki imajo škodo zaradi

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

novega koronavirusa.
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"Ukrep čakanja na delo je izjemno pomemben, saj dela v mnogih panogah, kljub
vnovičnemu zagonu, še nekaj časa ne bo. Najbolj enostavna rešitev bi zato bila, da se
ukrep čakanja na delo podaljša, veljati pa mora za vse panoge, ne le za turizem in
gostinstvo," je, kot so sporočili z OZS, pojasnil predsednik zbornice Branko Meh.
Za zbornico malega gospodarstva je tudi nesprejemljivo, da bi vlada zaostrila pogoje za
koriščenje tega ukrepa. Tako predlagajo, da pogoji ostanejo enaki - da bodo torej do pomoči
upravičeni tisti delodajalci, ki jim prihodki v letu 2020 upadejo za več kot 10 odstotkov.
Predvsem je sicer prizadeta panoga gostincev in turizma. "Od 13. marca so gostinci in
turistična podjetja ostala brez prihodkov, ostali pa so vsi fiksni stroški. Poletna sezona ne bo
takšna, ko smo je bili vajeni, zato polna zaposlitev v večini primerov ne pride v poštev.
Ukrep čakanja na delo bi zato po naši oceni rešil veliko delovnih mest," je po
ponedeljkovem sestanku strokovnega sveta za turizem ocenil predsednik sekcije za
gostinstvo in turizem pri OZS Blaž Cvar.
Kot so danes sporočili z zbornice, je vlada upoštevala zgolj peščico njihovih predlogov. Med
predlogi sekcije, ki niso bili upoštevani, so znižanje DDV na sedem odstotkov za vse storitve

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

v turizmu za leti 2020 in 2021, oprostitev stroškov omrežnin, nadomestil za uporabo
stavbnega zemljišča ter nadomestil za uporabo avtorskih pravic (Sazas, IPF, Zamp) v
turizmu in možnost pridobitve nepovratnih sredstev oz. subvencij vsem podjetjem s
področja turizma.
"Sekcija sicer pozdravlja predlog uvedbo turističnih bonov, vendar si želi, da ti veljajo tudi za
gostinsko, ne le turistično dejavnost," so ob tem poudarili.
Zbornica si želi, da se v tretji protikoronski zakon doda tudi ukrepe za ostale prizadete
panoge, kot so avtobusni prevozi potnikov, izvajanje vseh gostinskih storitev, vključno s
cateringom, slaščičarstvom, delovanje turističnih vodnikov, organizatorje dogodkov in
postavljavce šotorov, izvajalce storitev ob dogodkih (fotografi, frizerji, kozmetiki, šivilje,
čevljarji, kemične čistilnice, postavljanje šotorov) ter spa centre, savne, wellnesse, masažne
storitve, fotokopirnice, gradbeništvo ter sezonske dejavnosti, ki so vezane na turizem.
Želijo tudi, da bi vlada v tretji protikoronski paket vključila tudi ukrep državnega
sofinanciranja najemnin poslovnih prostorov v zasebni lasti ter plačilo DDV po plačani
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realizaciji, kar da bi pripomoglo k boljši plačilni disciplini.
"Zaradi likvidnostih težav številnih delodajalcev pa naj regres za leto 2020 plača država ali
pa naj se podaljša rok za izplačilo regresa do konca leta," so navedli.
V zbornici predlagajo tudi znižanje stopnje DDV na 9,5 odstotka za kozmetične in
pedikerske storitve, dejavnost za nego telesa, dejavnost kemičnega čiščenja in pranja,
šivanja izdelkov po meri in izdelavo čevljev. Zdaj so izdelki in storitve v okviru določenih
obrtnih dejavnosti, ki izvajajo storitve za končnega potrošnika, obdavčeni z 22-odstotno
stopnjo DDV.
Zaradi tega so omenjene storitve in izdelki za potrošnike po oceni OZS predragi. "Ljudje so
v času epidemije covid-19 ostali brez dela, zmanjšala se je kupna moč. Znižanje stopnje
DDV bi pomenilo vsaj delno pomoč, ki bi marsikateremu obrtniku omogočila preživetje,

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

drugače bodo primorani odpuščati in zapirati obratovalnice," so izpostavili.
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Dnevnik.si

NAJNOVEJŠE
14 min

Ponoči in v sredo
dopoldne
pričakovana
NOVI KRONAVIRUS
močna burja

STA
34 min

Madžarska
prepoveduje
19. maj 2020
13:30
zakonsko
19. maj 2020 13:30
spremembo spola
Predviden čas branja: 3 min
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42 min

Roparji v
Frankolovem
odnesli tudi
gotovino, zlatnino
in vozilo

54 min

Rešitve za šolanje
otrok s posebnimi
potrebami še niso
našli

1 ura

Bo nemškofrancoski predlog
EU tlakoval pot
kompromisa
evropskemu
skladu za okr...

Tudi mali gostinci in delodajalci v
turizmu za podaljšanje čakanja na
delo do konca leta
Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS)
je nezadovoljna s predstavljenimi rešitvami v tretjem protikoronskem zakonu.
Tudi malo gospodarstvo si želi, da bi ukrep čakanja na delo podaljšali do konca
leta, in sicer za vse panoge, ki imajo škodo zaradi novega koronavirusa.

Vse objave

(Foto: Bojan Velikonja)

»Ukrep čakanja na delo je izjemno pomemben, saj
dela v mnogih panogah, kljub vnovičnemu zagonu,
še nekaj časa ne bo. Najbolj enostavna rešitev bi
zato bila, da se ukrep čakanja na delo podaljša,
veljati pa mora za vse panoge, ne le za turizem in
gostinstvo,« je, kot so sporočili z OZS, pojasnil
predsednik zbornice Branko Meh.
Za zbornico malega gospodarstva je tudi
nesprejemljivo, da bi vlada zaostrila pogoje za
koriščenje tega ukrepa. Tako predlagajo, da pogoji
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ostanejo enaki - da bodo torej do pomoči upravičeni
tisti delodajalci, ki jim prihodki v letu 2020 upadejo za
več kot 10 odstotkov.
NAJNOVEJŠE
14 min

34 min

42 min

54 min

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

1 ura

Ponoči in v sredo
dopoldne
pričakovana
močna burja
Madžarska
prepoveduje
zakonsko
spremembo spola
Roparji v
Frankolovem
odnesli tudi
gotovino, zlatnino
in vozilo
Rešitve za šolanje
otrok s posebnimi
potrebami še niso
našli
Bo nemškofrancoski predlog
EU tlakoval pot
kompromisa
evropskemu
skladu za okr...

Predvsem je sicer prizadeta panoga gostincev in
turizma. »Od 13. marca so gostinci in turistična
podjetja ostala brez prihodkov, ostali pa so vsi fiksni
stroški. Poletna sezona ne bo takšna, ko smo je bili
vajeni, zato polna zaposlitev v večini primerov ne
pride v poštev. Ukrep čakanja na delo bi zato po naši
oceni rešil veliko delovnih mest,« je po
ponedeljkovem sestanku strokovnega sveta za
turizem ocenil predsednik sekcije za gostinstvo in
turizem pri OZS Blaž Cvar.

Upoštevali peščico predlogov
Kot so danes sporočili z zbornice, je vlada
upoštevala zgolj peščico njihovih predlogov. Med
predlogi sekcije, ki niso bili upoštevani, so znižanje
DDV na sedem odstotkov za vse storitve v turizmu
za leti 2020 in 2021, oprostitev stroškov omrežnin,
nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča ter
nadomestil za uporabo avtorskih pravic (Sazas, IPF,

Vse objave

Zamp) v turizmu in možnost pridobitve nepovratnih
sredstev oz. subvencij vsem podjetjem s področja
turizma.
»Sekcija sicer pozdravlja predlog uvedbo turističnih
bonov, vendar si želi, da ti veljajo tudi za gostinsko,
ne le turistično dejavnost,« so ob tem poudarili.
Zbornica si želi, da se v tretji protikoronski zakon
doda tudi ukrepe za ostale prizadete panoge, kot so
avtobusni prevozi potnikov, izvajanje vseh gostinskih
storitev, vključno s cateringom, slaščičarstvom,
delovanje turističnih vodnikov, organizatorje
dogodkov in postavljavce šotorov, izvajalce storitev
ob dogodkih (fotografi, frizerji, kozmetiki, šivilje,
čevljarji, kemične čistilnice, postavljanje šotorov) ter
spa centre, savne, wellnesse, masažne storitve,
fotokopirnice, gradbeništvo ter sezonske dejavnosti,
ki so vezane na turizem.
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Predlagajo znižanje stopnje
DDV
NAJNOVEJŠE
14 min

34 min

42 min

54 min

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

1 ura

Ponoči in v sredo
dopoldne
pričakovana
močna burja
Madžarska
prepoveduje
zakonsko
spremembo spola

Želijo tudi, da bi vlada v tretji protikoronski paket
vključila tudi ukrep državnega sofinanciranja
najemnin poslovnih prostorov v zasebni lasti ter
plačilo DDV po plačani realizaciji, kar da bi
pripomoglo k boljši plačilni disciplini.
»Zaradi likvidnostih težav številnih delodajalcev pa
naj regres za leto 2020 plača država ali pa naj se
podaljša rok za izplačilo regresa do konca leta,« so

Roparji v
Frankolovem
odnesli tudi
gotovino, zlatnino
in vozilo

navedli.

Rešitve za šolanje
otrok s posebnimi
potrebami še niso
našli

dejavnost za nego telesa, dejavnost kemičnega

Bo nemškofrancoski predlog
EU tlakoval pot
kompromisa
evropskemu
skladu za okr...

določenih obrtnih dejavnosti, ki izvajajo storitve za

Vse objave

V zbornici predlagajo tudi znižanje stopnje DDV na
9,5 odstotka za kozmetične in pedikerske storitve,
čiščenja in pranja, šivanja izdelkov po meri in
izdelavo čevljev. Zdaj so izdelki in storitve v okviru
končnega potrošnika, obdavčeni z 22-odstotno
stopnjo DDV.
Zaradi tega so omenjene storitve in izdelki za
potrošnike po oceni OZS predragi. »Ljudje so v času
epidemije covid-19 ostali brez dela, zmanjšala se je
kupna moč. Znižanje stopnje DDV bi pomenilo vsaj
delno pomoč, ki bi marsikateremu obrtniku
omogočila preživetje, drugače bodo primorani
odpuščati in zapirati obratovalnice,« so izpostavili.
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Dnevnik.si

NAJNOVEJŠE
7 min

Ponoči in v sredo
dopoldne
pričakovana
NOVI KRONAVIRUS
močna burja

STA
27 min

Madžarska
prepoveduje
19. maj 2020
13:30
zakonsko
19. maj 2020 13:30
spremembo spola
Predviden čas branja: 3 min
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35 min

Roparji v
Frankolovem
odnesli tudi
gotovino, zlatnino
in vozilo

47 min

Rešitve za šolanje
otrok s posebnimi
potrebami še niso
našli

1 ura

Bo nemškofrancoski predlog
EU tlakoval pot
kompromisa
evropskemu
skladu za okr...

Tudi mali gostinci in delodajalci v
turizmu za podaljšanje čakanja na
delo do konca leta
Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS)
je nezadovoljna s predstavljenimi rešitvami v tretjem protikoronskem zakonu.
Tudi malo gospodarstvo si želi, da bi ukrep čakanja na delo podaljšali do konca
leta, in sicer za vse panoge, ki imajo škodo zaradi novega koronavirusa.

Vse objave

(Foto: Bojan Velikonja)

»Ukrep čakanja na delo je izjemno pomemben, saj
dela v mnogih panogah, kljub vnovičnemu zagonu,
še nekaj časa ne bo. Najbolj enostavna rešitev bi
zato bila, da se ukrep čakanja na delo podaljša,
veljati pa mora za vse panoge, ne le za turizem in
gostinstvo,« je, kot so sporočili z OZS, pojasnil
predsednik zbornice Branko Meh.
Za zbornico malega gospodarstva je tudi
nesprejemljivo, da bi vlada zaostrila pogoje za
koriščenje tega ukrepa. Tako predlagajo, da pogoji
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ostanejo enaki - da bodo torej do pomoči upravičeni
tisti delodajalci, ki jim prihodki v letu 2020 upadejo za
več kot 10 odstotkov.
NAJNOVEJŠE
7 min

27 min

35 min

47 min
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1 ura

Ponoči in v sredo
dopoldne
pričakovana
močna burja
Madžarska
prepoveduje
zakonsko
spremembo spola
Roparji v
Frankolovem
odnesli tudi
gotovino, zlatnino
in vozilo
Rešitve za šolanje
otrok s posebnimi
potrebami še niso
našli
Bo nemškofrancoski predlog
EU tlakoval pot
kompromisa
evropskemu
skladu za okr...

Predvsem je sicer prizadeta panoga gostincev in
turizma. »Od 13. marca so gostinci in turistična
podjetja ostala brez prihodkov, ostali pa so vsi fiksni
stroški. Poletna sezona ne bo takšna, ko smo je bili
vajeni, zato polna zaposlitev v večini primerov ne
pride v poštev. Ukrep čakanja na delo bi zato po naši
oceni rešil veliko delovnih mest,« je po
ponedeljkovem sestanku strokovnega sveta za
turizem ocenil predsednik sekcije za gostinstvo in
turizem pri OZS Blaž Cvar.

Upoštevali peščico predlogov
Kot so danes sporočili z zbornice, je vlada
upoštevala zgolj peščico njihovih predlogov. Med
predlogi sekcije, ki niso bili upoštevani, so znižanje
DDV na sedem odstotkov za vse storitve v turizmu
za leti 2020 in 2021, oprostitev stroškov omrežnin,
nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča ter
nadomestil za uporabo avtorskih pravic (Sazas, IPF,

Vse objave

Zamp) v turizmu in možnost pridobitve nepovratnih
sredstev oz. subvencij vsem podjetjem s področja
turizma.
»Sekcija sicer pozdravlja predlog uvedbo turističnih
bonov, vendar si želi, da ti veljajo tudi za gostinsko,
ne le turistično dejavnost,« so ob tem poudarili.
Zbornica si želi, da se v tretji protikoronski zakon
doda tudi ukrepe za ostale prizadete panoge, kot so
avtobusni prevozi potnikov, izvajanje vseh gostinskih
storitev, vključno s cateringom, slaščičarstvom,
delovanje turističnih vodnikov, organizatorje
dogodkov in postavljavce šotorov, izvajalce storitev
ob dogodkih (fotografi, frizerji, kozmetiki, šivilje,
čevljarji, kemične čistilnice, postavljanje šotorov) ter
spa centre, savne, wellnesse, masažne storitve,
fotokopirnice, gradbeništvo ter sezonske dejavnosti,
ki so vezane na turizem.
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Predlagajo znižanje stopnje
DDV
NAJNOVEJŠE
7 min

27 min

35 min

47 min

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

1 ura

Ponoči in v sredo
dopoldne
pričakovana
močna burja
Madžarska
prepoveduje
zakonsko
spremembo spola

Želijo tudi, da bi vlada v tretji protikoronski paket
vključila tudi ukrep državnega sofinanciranja
najemnin poslovnih prostorov v zasebni lasti ter
plačilo DDV po plačani realizaciji, kar da bi
pripomoglo k boljši plačilni disciplini.
»Zaradi likvidnostih težav številnih delodajalcev pa
naj regres za leto 2020 plača država ali pa naj se
podaljša rok za izplačilo regresa do konca leta,« so

Roparji v
Frankolovem
odnesli tudi
gotovino, zlatnino
in vozilo

navedli.

Rešitve za šolanje
otrok s posebnimi
potrebami še niso
našli

dejavnost za nego telesa, dejavnost kemičnega

Bo nemškofrancoski predlog
EU tlakoval pot
kompromisa
evropskemu
skladu za okr...

določenih obrtnih dejavnosti, ki izvajajo storitve za

Vse objave

V zbornici predlagajo tudi znižanje stopnje DDV na
9,5 odstotka za kozmetične in pedikerske storitve,
čiščenja in pranja, šivanja izdelkov po meri in
izdelavo čevljev. Zdaj so izdelki in storitve v okviru
končnega potrošnika, obdavčeni z 22-odstotno
stopnjo DDV.
Zaradi tega so omenjene storitve in izdelki za
potrošnike po oceni OZS predragi. »Ljudje so v času
epidemije covid-19 ostali brez dela, zmanjšala se je
kupna moč. Znižanje stopnje DDV bi pomenilo vsaj
delno pomoč, ki bi marsikateremu obrtniku
omogočila preživetje, drugače bodo primorani
odpuščati in zapirati obratovalnice,« so izpostavili.
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Marca se je v gradbeništvu poznal
vpliv koronavirusa
19.05.2020 | 14:16

Širjenje koronavirusa in sprejemanje ukrepov za njegovo
zajezitev v Sloveniji in državah EU sta marca močno vplivala
na znižanje menjave blaga in storitev, proizvodnje
predelovalnih dejavnosti in na gradbeništvo.
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Po krepitvi na začetku leta se je marca s širitvijo epidemije in
sprejetjem ukrepov za njeno zajezitev, aktivnost v gradbeništvu
znižala. Vrednost opravljenih gradbenih del se je marca znižala v
vseh segmentih gradbeništva. Znižanje je bilo najbolj intenzivno v
gradnji inženirskih objektov (-17,6 %), nižje pa v gradnji
stanovanjskih (-5,5 %) in nestanovanjskih stavb (-4,4 %). Zaradi
visoke aktivnosti v prvih dveh mesecih je bila vrednost opravljenih
del v celotnem prvem četrtletju sicer kar za 10,8 % višja kot v
zadnjem četrtletju lani. V vseh treh segmentih gradbeništva so se
marca močno znižali tudi kazalniki pogodb, najmanj v gradnji
inženirskih objektov.

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

Več informacij je na voljo na spletni strani UMAR-ja.
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PRIMERI INOVACIJ
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njakom, da se izognejo
senečenjem

dragim pre-

med gradnjo, tako, da

tudi pametne rešitve za testirabetona, kamor spadajo brezžično

spremljanje lastnosti betona, na-

tančna ocena stanja infrastrukture

in trajnostni nadzor kakovosti

betona. Prav tako ponujajo korozijsko kartiranje.
Roboti na gradbišču in nad njim

z virtualnim načinom razumeva-

velikih gradbiščih

Danes se na

združuje

rabljajo tudi posebni droni. Kespry

(celič-

arhitekturo, inženiring in gradbeništvo z virtualno resničnostjo in

spremljanje napredka pri zemelj-

trajnostne

gamifikacijo. Omogoča komunika-

skih delih

cijo s strankami,

gradbeništvo. S posnesistemov

izdelavo) ustvarja

procese

ti predpise

nja prostora predvidijo vse gradbe-

združuje robotiko in

naravnih

tehnologije, nove tehnolo-

in spremljanju

ne možnosti. CubicVR pa

todami gradnje. Branch Technology na primer

nove

pri sledenju opremi

upo-

je gradbena brezpilotna naprava za

in za kartiranje gradbišč.

Technology porabi čim manj ma-

dnja začne, in prinaša pomemben

namenjeni tudi učinkovitemu zbiranju topografskih in-

formacij, za lažje sledenje napredku

strukture v rekordnem

času.

Branch

že

preden se gra-

Ti

droni so

teriala za učinkovito gradnjo z

prihranek časa in denarja, prav tako

optimiziranimi geometrijami, za-

odpravlja napake v komunikaciji.

in boljše upravljanje virov

hvaljujoč svojim specializiranim

TheConstruct

popolna rešitev za gradbene stro-

je posebna platfor-

ter

so
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kovnjake. Construction Robotics

Na področje

gradi gradbene robote, priljubljen

ga

tehnološko napredne-

gradbeništva vsekakor sodijo

je na primer SAMioo, pravi zidar-

tudi

ski robot, ki delavce razbremenjuje

ki

neprijetnih gradbenih del pri posta-

tehnologije in bionskih oblek.

vljanju opeke. Gradbena mehaniza-

omogočajo gibanje, dodatno moč in

cija prinaša v gradbeno industrijo

večjo varnost

zelo različne robote in avtomatizirane procese za varnejšo in učinkovi-

ni industriji.

tejšo gradnjo. Unearth Labs denimo
ustvarja različne vrste tehnologij za
učinkovitejšo in varnejšo gradnjo.
Za ustvarjanje vseobsegajočih

tev

za gradbene ekipe uporabljajo

umetno inteligenco, drone,
IoT

reši-

satelite,

in drugo.

rešitve

podjetja Ekso Bionics,

je ustvarjalec nosljive

robotske
Te

delavcem v gradbebionska tehnologi-

Ta

ja jim zagotavlja, da delo opravljajo
brez bolečin, ki so običajno povezane s fizičnim naporom, poleg tega
jim pomaga,

da se

najnaprednejša in
najbolj inovativna
podjetja na svetu

.JHj

izognejo po-

je torej povezano z novimi tehnologijami, novimi materiali,

novimi

robotizacijo in iskanjem inovativnih
gradbenih tehnik, ki bodo človeku
omogočali varno, hitro in zanesljivo
gradnjo," povzame Janez Škrlec.

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

tehnološko

škodbam. "Sodobno gradbeništvo

gradbenimi procesi, avtomatizacijo,

Nadgrajena človeška moč

Kako gradijo

i

'3I11S
Pri spremljanju
delih

napredka

in kartiranju

pri zemeljskih

gradbišč sije

mogoče

pomagati

z dronom Kespry.

Foto:

www.kespry.com

Gradbeni robot SAM100 zida

šestkrat
Foto:

hitreje od

človeka.

www.construction-robotics.com
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Površina: 905 cm2

Apis Cor s tiskanjem objektov
gradbišču

na

zmanjšuje stroške gradnje

za 40 odstotkov v primerjavi s
tradicionalnimi
Foto:

metodami.

www.apis-cor.com
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