Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 21. 5. 2020
Število objav: 17
Internet: 17
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 3
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 12
Inženirski dan: 0

Naslov

Dobrodelni veteran bo za zbiranje denarja za NHS prejel viteški naziv

Zaporedna št.
1

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 5. 2020

Stran v zbirki:
8

Avtor

U. V.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...dosežke NHS". "S svojimi dejanji je Tom poosebljal nacionalno solidarnost v času krize ter nam pokazal, da lahko
vsak izmed nas odigra svojo vlogo pri graditvi boljše prihodnosti." Dobrodelno hojo Moora je spremljala vsa britanska
javnost, za 100 rojstni dan je nato prejel kar 140.000 čestitk, tudi od britanske...

Naslov

V pričakovanju nadaljnjih odpuščanj

Zaporedna št.
2

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 5. 2020

Stran v zbirki:
13

Avtor

Polona Malovrh

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...odstotkov podjetij v predelovalnih dejavnostih, skoraj četrtina podjetij v trgovini na drobno, 39 odstotkov podjetij v
storitvenih dejavnostih in petina v gradbeništvu. Na drugi strani povečanje brezposelnosti pričakuje kar 87 odstotkov
domačih potrošnikov. Na Zvezi sicer pričakujejo nadaljnja odpuščanja, a, kot pravijo,...

Naslov

Vlada z interventnim zakonom za zagon investicij po epidemiji

Zaporedna št.
3

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 20. 5. 2020

Stran v zbirki:
14

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije covida-19. Z zagonom investicij se bo povečala
gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot v drugih panogah, kot so prodaja, opremljanje
prostorov, posredovanje, trgovina," pravi vlada. Investicije bodo razdeljene v prioritetne liste. Na...

Naslov

Vlada z interventnim zakonom za zagon investicij po epidemiji (dopolnjeno)

Zaporedna št.
4

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 20. 5. 2020

Stran v zbirki:
16

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije covida-19. Z zagonom investicij se bo povečala
gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot v drugih panogah, kot so prodaja, opremljanje
prostorov, posredovanje, trgovina," pravi vlada. Za pospešeno in koordinirano izvedbo investicij bo...

Naslov

Prihaja zakon za odpravo ovir pri pomembnih naložbah, skupaj težkih pol milijarde evrov

Zaporedna št.
5

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 20. 5. 2020

Stran v zbirki:
22

Avtor

Borut Hočevar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Prihaja zakon za odpravo ovir pri pomembnih naložbah, skupaj težkih pol milijarde evrov Več iz teme. Obveščaj me o
novih člankih: investicije dodaj gradbeništvo dodaj energetika dodaj Ministrstvo za... dodaj Čas branja: 2 min SHRANI
0 20.05.2020 23:00 Vlada je določila besedilo predloga Interventnega zakona...
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Naslov

Ideja

Zaporedna št.
6

Medij

Napovednik.com, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 20. 5. 2020

Stran v zbirki:
25

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Internet

Povzetek

...civilizacije in zapolni manjkajoče koščke mozaika njenih podob. Ideja zajema področja znanosti (matematiko, fiziko,
astronomijo, medicino) in tehnologije (inženirstvo, ladjedelništvo, arhitekturo, telekomunikacijo, hidravliko, avtomate,
merilne naprave). Njen namen je osvetliti realno zgodovinsko ozadje mitov in onkraj...

Naslov

V pričakovanju nadaljnjih odpuščanj

Zaporedna št.
7

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 5. 2020

Stran v zbirki:
30

Avtor

Polona Malovrh

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...odstotkov podjetij v predelovalnih dejavnostih, skoraj četrtina podjetij v trgovini na drobno, 39 odstotkov podjetij v
storitvenih dejavnostih in petina v gradbeništvu. Na drugi strani povečanje brezposelnosti pričakuje kar 87 odstotkov
domačih potrošnikov. Na Zvezi sicer pričakujejo nadaljnja odpuščanja, a, kot pravijo,...

Naslov

Ukrep čakanja na delo v PKP3 naj velja za vse panoge

Zaporedna št.
8

Medij

Si24.news, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 5. 2020

Stran v zbirki:
35

Avtor

Unknown

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. V OZS si želimo, da bi vlada v
tretji protikoronski paket vključila tudi ukrep državnega sofinanciranja...

Naslov

GRADBENIŠTVO V POZITIVNEM TRENDU

Zaporedna št.
9

Medij

Radio94.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 20. 5. 2020

Stran v zbirki:
36

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

Kriza je prizadela vse segmente gospodarstva, obrti in podjetništva, ugotavljajo tudi na Obrtno-podjetniški zbornici
Postojna. Predsednik Franci Šemrl je prepričan, da bodo posledice dolgoročne, iz svojih podjetniških izkušenj pa ve,
da se je 13. marca praktično vse ustavilo, v naslednjem mesecu pa

Naslov

Vlada naj bi pričela pospešeno spodbujati investicije. Kakšni so načrti?

Zaporedna št.
10

Medij

Mineral-revija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 20. 5. 2020

Stran v zbirki:
39

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...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. Seznam energetskih in infrastrukturnih...
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Naslov

20.05.2020

Zaporedna št.
11

Medij

Koroski-radio.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 5. 2020

Stran v zbirki:
40

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

Internet

Povzetek

...prodaje parcel Čečovje vzhod na Ravnah se nadaljuje 31.marca letos je občina Ravne na Koroškem objavila javno
zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin, gradbenih parcel na lokaciji Čečovje vzhod, namenjenih gradnji
večstanovanjskega objekta. Prijavila sta se dva ponudnika, razpisa komisija je izbrala tistega, ki je za...

Naslov

DL: Od Gotne vasi do Šmihela neznosno; koliko stran od ceste je lahko liguster?

Zaporedna št.
12

Medij

Lokalno.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 20. 5. 2020

Stran v zbirki:
41

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...obvoznico predstavlja celovito rešitev za promet na širšem šmihelskem območju. Glede drugega vprašanja pa so
pojasnili: »Žive meje in preostala vegetacija po gradbeni zakonodaji niso objekt, zato ni potrebno pridobiti upravnih
aktov za zasaditev. Pri zasaditvi in vzdrževanju živih mej ob cestah pa je potrebno upoštevati določila...

Naslov

45. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Zaporedna št.
13

Medij

Gov.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 20. 5. 2020

Stran v zbirki:
47

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...so ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije COVID-19. Z zagonom investicij se bo povečala
gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah kot so prodaja, opremljanje
prostorov, posredovanje, trgovina, itd. Cilji predloga zakona so v čim prejšnjem zagonu investicijskega...

Naslov

60 let Kulturnega centra Delavski dom Zagorje

Zaporedna št.
14

Medij

Zagorje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 5. 2020

Stran v zbirki:
49

Avtor

STA

Teme

Gradbena parcela

Internet

Povzetek

...arhitekt Emil Navinšek je izdelal idejni osnutek in konec leta 1952 je kakšnih petsto prostovoljcev začelo prekopavati
nekdanje njive v središču mesta v gradbeno parcelo. Dve leti kasneje so jih zamenjali gradbinci, dodaten pospešek pa
je pomenila odločitev rudniškega delavskega sveta, da dom zgradi iz lastnih sredstev....

Naslov

60 let Kulturnega centra Delavski dom Zagorje

Zaporedna št.
15

Medij

Zagorje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 5. 2020

Stran v zbirki:
50

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

Internet

Povzetek

...arhitekt Emil Navinšek je izdelal idejni osnutek in konec leta 1952 je kakšnih petsto prostovoljcev začelo prekopavati
nekdanje njive v središču mesta v gradbeno parcelo. Dve leti kasneje so jih zamenjali gradbinci, dodaten pospešek pa
je pomenila odločitev rudniškega delavskega sveta, da dom zgradi iz lastnih sredstev....
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Naslov

Vlada z interventnim zakonom za zagon investicij po epidemiji

Zaporedna št.
16

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 5. 2020

Stran v zbirki:
53

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije covida-19. Z zagonom investicij se bo povečala
gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot v drugih panogah, kot so prodaja, opremljanje
prostorov, posredovanje, trgovina," pravi vlada. Za pospešeno in koordinirano izvedbo investicij bo...

Naslov

Vlada bo določila seznam ključnih investicij, vrednih 500 milijonov evrov

Zaporedna št.
17

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 5. 2020

Stran v zbirki:
55

Avtor

M. Z.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije covida-19. Z zagonom investicij se bo povečala
gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot v drugih panogah, kot so prodaja, opremljanje
prostorov, posredovanje, trgovina," pravi vlada. Za pospešeno in koordinirano izvedbo investicij bo odgovorna...

5

20.05.2020

24ur.com
Država: Slovenija

Sreda, 08:09

Kazalo

https://www.24ur.com/novice/tujina/tom-moore.html

1/3

Dobrodelni veteran bo za zbiranje denarja za
NHS prejel viteški naziv
London, 20.05.2020, 7:24 | Posodobljeno pred dvema urama
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

AVTOR

U.V.

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

Veteran Tom Moore, ki je pri svojih 100 letih z dobrodelno
hojo po domačem vrtu zbral 35 milijonov evrov za angleški
državni zdravstveni sistem, bo prejel viteški naziv. Za to
odlikovanje ga je predlagal premier, britanska kraljica pa ga je
že odobrila.

Vojni veteran Tom Moore je aprila, tik pred dopolnitvijo svojega 100.
rojstnega dne, s hojo po domačem vrtu zbral 35 milijonov evrov za angleški
državni zdravstveni sistem NHS. Pri tem je požel navdušenje tako britanske
kot svetovne javnosti.
Britanski premier Boris Johnson pravi, da je Moore državi prinesel "žarek
svetlobe v megli koronavirusa". Njegova dobrodelna prizadevanja pa
so "presegla vse rekorde" ter "navdihnila vso državo", je zapisal premier v
sporočilu za javnost. "V imenu vseh, ki se jih je dotaknila ta neverjetna
zgodba, se želim zahvaliti. Je resnični nacionalni zaklad."
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24ur.com
Država: Slovenija

20.05.2020
Sreda, 08:09

Kazalo

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

https://www.24ur.com/novice/tujina/tom-moore.html

Stoletnik je prehodil svoj domači vrt 100-krat in pri tem zbral 35 milijonov evrov.

2/3

FOTO: AP
7

24ur.com
Država: Slovenija

20.05.2020
Sreda, 08:09

Kazalo

https://www.24ur.com/novice/tujina/tom-moore.html

3/3

Sprejem v viteštvo je že odobrila britanska kraljica. Ob stotem rojstnem
dnevu je prejel tudi častni naziv polkovnik, njegov uradni naziv po
odlikovanju pa bo polkovnik sir Tom Moore, poroča BBC.
Vodja laburistov Keir Starmer je Mooru čestital ter ob tem dejal, da
je "navdihnil milijone ter proslavil izjemne dosežke NHS". "S svojimi dejanji je
Tom poosebljal nacionalno solidarnost v času krize in nam pokazal, da lahko
vsak od nas odigra svojo vlogo pri graditvi boljše prihodnosti."

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

Dobrodelno hojo Moora je spremljala vsa britanska javnost, za 100. rojstni
dan je nato prejel kar 140.000 čestitk, tudi od britanske kraljice.
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Delo.si
Država: Slovenija

20.05.2020
Sreda, 06:01

Kazalo

https://www.delo.si/novice/slovenija/v-pricakovanj...

1/5

KORONAVIRUS | BREZPOSELNOST | LIDIJA JERKIČ | REVOZ |NADOMESTILO ZA ČAKANJE NA DELO

V pričakovanju nadaljnjih odpuščanj
Slovenski trg dela ta hip beleži najvišjo brezposelnost v
zadnjih treh letih, saj je brez dela že blizu 90.300 oseb.
Objavljeno
20. maj 2020 06.00

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

Posodobljeno
20. maj 2020 06.00

Odpri galerijo
Tovarna Revoz je prejela največ nadomestil za čakanje na delo doma: za 2724 oseb. Foto Jure Eržen/delo

Polona Malovrh
Ljubljana – Zaradi posledic korone na pomoč vse glasneje kliče avtomobilska industrija, ogrožena so delovna mesta v turizmu, hotelirstvu in gostinstvu, odpuščanja napovedujejo
steklarji, množične odpovedi je že napovedala proizvodnja električnih gospodinjskih naprav … Slovenski trg dela ta hip beleži najvišjo brezposelnost v zadnjih treh letih. Po
brezposelnosti rekordno leto je bilo 2014, ko je bilo brez dela 129.700 ljudi, danes jih je blizu 90.300 ...
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Delo.si
Država: Slovenija

20.05.2020
Sreda, 06:01

Kazalo

https://www.delo.si/novice/slovenija/v-pricakovanj...

2/5

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

Če se plaz odpuščanj ne ustavi, bo število brezposelnih Slovencev v kratkem preseglo sto tisoč. Po najbolj črnogledih scenarijih iz slovenskega avtomobilskega grozda bi se priliv
brezposelnih na trg dela samo iz njihove branže povečal za deset tisoč delavcev. Če k temu prištejemo dvajset tisoč delovnih mest v turizmu, ki so po oceni Turistično-gostinske zbornice
brez vladnih ukrepov prav tako ogrožena, bo že poleti brez dela prek 120.000 ljudi.

Ogormno hotelskih delavcev je na čakanju. Kakšno bo poletje? Foto Jože Suhadolnik
Na seznamu podjetij, ki jim je Zavod za zaposlovanje po podatkih njihove Službe za analitiko odobril povračilo nadomestila za primer čakanja na delo ali zaradi odsotnosti iz višje sile
za večje število delavcev, je kar 34 podjetij s prijavljenimi 34.516 delavci. V trinajstih podjetjih je dobilo odobrena nadomestila prek tisoč delavcev, skupaj kar 19.755; največ
nadomestil, za 2724 oseb, je prejel Revoz.
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Delo.si
Država: Slovenija

20.05.2020
Sreda, 06:01

Kazalo

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

https://www.delo.si/novice/slovenija/v-pricakovanj...
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Nadomestilo za čakanje na delo ali zaradi odsotnosti iz višje sile Foto Delo

Izstopa priliv gostincev

11

20.05.2020

Delo.si

Sreda, 06:01

Država: Slovenija

Kazalo

4/5

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

https://www.delo.si/novice/slovenija/v-pricakovanj...

Večina presežnih delavcev v državi prihaja iz gostinstva. Foto Roman Šipić
Neuradno je bilo 18. maja v Sloveniji že 90.296 brezposelnih. Med novo prijavljenimi v letu 2020 je največ oseb, ki so bile pred epidemijo zaposlene v predelovalnih dejavnostih,
gostinstvu ter v trgovini, vzdrževanju in popravilih motornih vozil. Če število novo prijavljenih brezposelnih primerjamo z enakim obdobjem 2019, letos po podatkih Zavoda za
zaposlovanje (ZRSZ) pričakovano izstopa predvsem visok priliv brezposelnih iz gostinstva. Tudi večina presežnih delavcev je gostincev, sledijo tisti iz predelovalnih dejavnosti in
trgovine. Kako hitro se bo brezposelnost zmanjševala, tudi na ZRSZ težko napovejo, vsekakor pa bo to odvisno od ponovnega zagona gospodarske aktivnosti tako v Sloveniji kot v
pomembnejših gospodarskih partnericah. Trenutno kaže, da bodo najbolj prizadeti gostinstvo, turizem ter z njima povezane dejavnosti …
Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič meni, da zgolj aprilsko in majsko dogajanje na trgu dela še ne dajeta prave podlage za oceno, kaj se bo zgodilo
v prihodnje, vendar pa »radikalnejših posegov« vsaj do konca maja ne pričakuje.

Prihodnje leto spet solidna rast
»Nadaljnji potek dogodkov je odvisen od tega, kako se bodo pobirale posamezne
panoge. Ukrep subvencioniranega skrajšanja delovnega časa bo pomagal marsikateremu
delodajalcu, ki ne bo v celoti zagnal proizvodnje, ali kjer bodo okrevali postopno.
Gotovo pa bodo panoge, kjer okrevanja ne bo dlje časa in kjer se utegnejo pojavljati
večja odpuščanja. Gostinstvo in turizem, avtomobilska panoga so znane možnosti. Upad
potrošnje utegne povzročiti težave tudi kje drugje, zato je pomembno, da se ne zmanjša
kupna moč. Dejstvo, da je še v začetku leta prav v omenjenih panogah primanjkovalo
delavcev, nekoliko izboljšuje sliko, prav tako je pozitivno, da se za naslednje leto
napoveduje solidna rast«.
Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov

Vroča jesen
V Sloveniji ni regije, kjer se aprila brezposelnost ne bi povečala, a največji medletni priliv
brezposelnih beležijo na pretežno turističnih območnih službah Kranj (37-odstoten), Ptuj
(33,5-odstoten) in Koper (32-odstoten), najmanjšega za zdaj v Trbovljah (11,4-odstoten),
Lidija Jerkič, predsednica ZSSS. Foto Blaz Samec
Ljubljani (12,8-odstoten) in Novem mestu (16,3-odstoten). A jesen bo očitno vroča:
šestdeset presežnih so že napovedali v Steklarni Hrastnik, v novomeškem Revozu naj bi brez
dela ostalo do 450 ljudi, v velenjskem Hisense Gorenju predvidevajo 828 presežnih … V velenjskem podjetju Skaza z 230 zaposlenimi ugotavljajo oteženo poslovanje zlasti pri kupcu s
področja pohištva, trenutno je na čakanju približno tretjina njihovih zaposlenih. V Pomurju trenutno ni večjih odpuščanj, manjša beležita Gorenjska in Osrednja regija – z izjemo 68
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Delo.si
Država: Slovenija
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odpuščenih v družbi BID-Kaval Group.

Brez presenečenj zaradi brezposelnosti
Po podatkih Statističnega urada je sicer aprila zmanjšanje zaposlovanja pričakovalo 45 odstotkov podjetij v predelovalnih dejavnostih, skoraj četrtina podjetij v trgovini na
drobno, 39 odstotkov podjetij v storitvenih dejavnostih in petina v gradbeništvu. Na drugi strani povečanje brezposelnosti pričakuje kar 87 odstotkov domačih potrošnikov.

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

Na Zvezi sicer pričakujejo nadaljnja odpuščanja, a, kot pravijo, bodo odvisna predvsem od tretjega paketa korona zakonodaje.
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Vlada z interventnim zakonom za zagon
investicij po epidemiji
Vlada je danes določila besedilo predloga interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za
zagon gospodarstva po epidemiji covida-19. Na podlagi zakona bo vlada določila seznam pomembnih investicij, ki bodo
imele prednostno obravnavo pri pristojnih organih. Predvidoma bo šlo za skupno 500 milijonov evrov investicij.
Kot so po dopisni seji vlade sporočili iz njenega urada za komuniciranje, se bo po predlogu zakon uporabljal za vse
pomembne investicije, ki bodo na podlagi zakona določene s sklepom vlade. Seznam bo objavljen na spletni strani
ministrstva za okolje in prostor.
"Gre za investicije, ki so ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije covida-19. Z zagonom investicij se bo
povečala gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot v drugih panogah, kot so prodaja,
opremljanje prostorov, posredovanje, trgovina," pravi vlada.
Investicije bodo razdeljene v prioritetne liste. Na prvi bodo tiste, ki jih je mogoče začeti izvajati do konca leta 2020, na
drugi tiste, ki jih je mogoče začeti izvajati do konca leta 2021, na tretji pa tiste, ki morajo biti umeščene v strateške
dokumente posameznih ministrstev, ki zahtevajo pripravo državnega prostorskega načrta in katerih načrtovana
predračunska vrednost je vsaj 25 milijonov evrov.
Vrednost pomembne investicije mora biti po predlogu zakona nad pet milijonov evrov. Predviden finančni obseg izvedbe
pomembnih investicij je 500 milijonov evrov.

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

Te investicije bodo pristojni organi prednostno obravnavali. Kot prednostni kriterij bo določen vir financiranja po vrstnem
redu: zasebna sredstva, mednarodni mehanizmi financiranja (razvojni skladi in banke), proračunski skladi in namenska
sredstva proračuna, javnofinančni viri občin, javnofinančni viri financiranja mehanizmov programov Evropske komisije in
nacionalni javnofinančni viri.
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Vlada z interventnim zakonom za zagon
investicij po epidemiji (dopolnjeno)
Vlada je danes določila besedilo predloga interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za
zagon gospodarstva po epidemiji covida-19. Na podlagi zakona bo določen seznam investicij, ki bodo imele prednostno
obravnavo pri pristojnih organih. Predvidoma bo šlo za skupno 500 milijonov evrov investicij.
Kot so po dopisni seji vlade sporočili iz njenega urada za komuniciranje, se bo zaradi epidemije bruto domači proizvod
letos občutno zmanjšal, zato gospodarstvo poleg dosedanjih ukrepov nujno potrebuje tudi pospešen zagon
investicijskega cikla, ki bo poleg gradbenega sektorja angažiral tudi ostale storitvene dejavnosti.
"S hitrim in učinkovitim ukrepanjem se bodo omilile posledice oziroma zmanjšali negativni učinki epidemije covida-19 na
gospodarstvo," pričakuje vlada.
Cilj je koordinirana in pospešena izvedba pomembnih investicij ter skrajšanje rokov in prednostna obravnava v primeru
upravnih sporov zoper upravne akte, povezane z izvedbo pomembnih investicij.
Po predlogu se bo zakon uporabljal za investicije, ki bodo na podlagi zakona določene s sklepom vlade. Seznam bo
objavljen na spletni strani ministrstva za okolje in prostor.
"Gre za investicije, ki so ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije covida-19. Z zagonom investicij se bo
povečala gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot v drugih panogah, kot so prodaja,
opremljanje prostorov, posredovanje, trgovina," pravi vlada.

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

Za pospešeno in koordinirano izvedbo investicij bo odgovorna novoustanovljena koordinacijska skupina. Ta ne bo vodila
posameznih postopkov odločanja ali podajanja mnenj, saj so zato pristojni upravni organi, ampak bo skušala usklajevati
sočasnost izvajanja postopkov, "ob zavedanju, da pogosto v posameznih postopkih nastopijo podobne težave", navaja
vlada.
Pri tem poudarja, da ne gre za nižanje odločevalskih postopkov ali vodenje drugačnih postopkov, temveč le za
koordinirano in učinkovito delovanje in koordinacijo sočasnosti posameznih postopkov, povezanih z isto investicijo in
morebitni izogib pridobivanju istega mnenja, pojasnila ali dokumentacije večkrat zapored.
Koordinacijska skupina bo investicije s seznama razdelila v tri prioritetne liste. V prvi bodo tiste, ki jih je - glede na stopnjo
pripravljenosti in zagotovitev virov financiranja - mogoče začeti izvajati do konca leta 2020, v drugi tiste, ki jih je mogoče
začeti izvajati do konca leta 2021, v tretji pa tiste, ki morajo biti umeščene v strateške dokumente posameznih
ministrstev, ki zahtevajo pripravo državnega prostorskega načrta in katerih načrtovana predračunska vrednost je vsaj 25
milijonov evrov.
Vrednost pomembne investicije mora biti po predlogu zakona nad pet milijonov evrov. Predviden finančni obseg izvedbe
pomembnih investicij je 500 milijonov evrov.
Kriteriji za določitev pomembnih investicij so, da bodo investicije izvajale cilje nacionalnih strateških politik in programov
na področjih prometa, energetike, gospodarske razvojne infrastrukture, okolja, kmetijstva, stanovanjske gradnje,
zdravstva, domske oskrbe, izgradnje varovanih stanovanj, vzgoje, izobraževanja, športa in znanost, obrambe, javne
uprave, kulture, notranjih in zunanjih zadev ter pravosodja. Poleg tega bodo izvajale cilje strateških politik in programov
evropske kohezijske politike 2014-2020 in 2021-2027 ter ostalih finančnih mehanizmov EU 2021-2027 na omenjenih
področjih.
Te investicije bodo pristojni organi prednostno obravnavali. Določen bo tudi kriterij, na podlagi katerega bo določena
prednostna obravnava posamezne investicije, ko bo moral organ odločiti o več prednostnih zadevah. Kot prednostni
kriterij bo določen vir financiranja po vrstnem redu: zasebna sredstva, mednarodni mehanizmi financiranja (razvojni skladi
in banke), proračunski skladi in namenska sredstva proračuna, javnofinančni viri občin, javnofinančni viri financiranja
mehanizmov programov Evropske komisije in nacionalni javnofinančni viri.
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"Glede na to, da je cilj in namen zakona zagon gospodarstva s pomembnimi investicijami, morajo biti projekti tudi v
dobrobit tako slovenskega gospodarstva kot tudi države, zato se določa, da so pomembne strateške investicije izvedene
v javno korist," navaja vlada.
Za hiter postopek izdaje gradbenega dovoljenja oz. končanja postopkov, povezanih z umeščanjem v prostor, bo zakon
določil obravnavanje postopkov, povezanih s temi investicijami, tudi v sodnih postopkih. "Učinkoviti in hitri upravni
postopki morajo biti podprti tudi s strani sodne veje oblasti," pravi vlada.
Za zagotovitev predvidljivosti odločanja v postopkih javnega naročanja bo določena obvezna uporaba smernic Evropske
komisije o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU, je še sporočila vlada.

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

Po teh smernicah na javne razpise ni treba vabiti ponudnikov iz tretjih držav, ki niso podpisnice mednarodnih sporazumov
(npr. sporazuma o vladnih naročilih in dvostranskih sporazumih o prosti trgovini s poglavji o javnem naročanju), v katerih
se je EU zavezala, da bo za nekatere gradnje, blago, storitve in gospodarske subjekte več tretjih držav zagotovila dostop
do svojih trgov javnih naročil.
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Prihaja zakon za odpravo ovir pri
pomembnih naložbah, skupaj težkih pol
milijarde evrov
Čas branja: 2 min

0
20.05.2020 23:00

Vlada je določila besedilo predloga Interventnega
zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih
investicij za zagon gospodarstva po epidemiji, so
sporočili po dopisni seji vlade.

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

BORUT HOČEVAR
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Foto: Shutterstock

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:
investicije >

gradbeništvo >

energetika >

Ministrstvo za okolje in... >

Gospodarstvo nujno potrebuje pospešen zagon
investicijskega cikla, so sporočili po dopisni seji vlade in
dodali, da bodo na podlagi in medresorsko usklajenega
predloga ministra za okolje določili seznam pomembnih
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investiciji in ga objavili na spletni strani ministrstva za
okolje MOP. Interventni zakon za odpravo ovir bodo
uporabili za vse naložbe na seznamu.
S predlogom zakona nameravajo zagotoviti učinkovit zagon
investicijskega cikla države, občin in zasebnega sektorja in
preprečiti hujšo gospodarsko škodo. Pospešili bodo
aktivnost gradbenega sektorja in pridruženih storitvenih
dejavnosti, kot sta trgovina in prevozništvo.
Med cilji predloga zakona sta čim hitrejši zagon
investicijskega cikla in pospešena izvedba pomembnih
investicij. S predlogom želijo tudi skrajšati roke in
omogočiti prednostno obravnavo v primeru upravnih
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

sporov zoper upravne akte, povezane z izvedbo pomembnih
investicij. Ocenjujejo, da bi investicijski cikel lahko močno
okrepili, če bi omogočili hitrejše pridobivanje ustreznih
aktov, ki bi omogočali gradnjo oziroma posamezne
investicije.
Predlagajo tudi ustanovitev koordinacijske skupine, ki bo
zadolžena za pospešeno izvedbo pomembnih investicij.
Skupina ne bo vodila posameznih postopkov, pač pa bo
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skušala usklajevati sočasnost izvajanja postopkov. Postopki
odločanja in vodenja pri pomembnih investicijah ne bodo
spremenjeni, skušali se bodo le izogniti pridobivanju istega
mnenja, pojasnila ali dokumentacije večkrat zapored.
Katere investicije bodo uvrščene med pomembne? Naložbe
za izvajanje ciljev nacionalnih strateških politik v prometu,
energetiki, gospodarski razvojni infrastrukturi, na področju
okolja, v kmetijstvu, stanovanjski gradnji, zdravstvu,
domski oskrbi, izgradnji varovanih stanovanj, v vzgoji in
izobraževanju, športu in znanosti, obrambi, javni upravi,
kulturi, notranjih in zunanjih zadevah in v pravosodju.
Pomembne naložbe bodo namenjene izvajanju programov
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

evropske kohezijske politike in ostalih finančnih
mehanizmov EU.
Z izvajanjem naložb s prvega prednostnega seznama je
mogoče začeti do konca leta 2020, z naložbami z drugega
prednostnega seznama pa do konca leta 2021. Investicije
tretjega prednostnega seznama morajo biti umeščene v
strateške dokumente posameznih ministrstev, za takšne
naložbe se zahteva priprava državnega prostorskega načrta,
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njihova načrtovana predračunska vrednost je vsaj 25
milijonov evrov. Vrednost pomembne investicije mora biti
nad pet milijonov evrov.
Predviden finančni obseg izvedbe pomembnih investicij je
500 milijonov evrov.
Vsi pristojni organi bodo morali pomembne investicije
obravnavati prednostno. Določeno je tudi merilo, na
podlagi katerega se določi prednostna obravnava
posamezne pomembne strateške investicije. Vrstni red je
določen na podlagi virov financiranja, najprej se
obravnavajo zasebna sredstva, sledijo mednarodni
mehanizmi financiranja (razvojni skladi in banke), potem
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

proračunski skladi in namenska sredstva proračuna, javno
finančni viri občin, javno-finančni viri financiranja
mehanizmov in programov evropske komisije in nacionalni
javno-finančni viri financiranja.
Izbrani projekti morajo biti v dobrobit slovenskega
gospodarstva in tudi države, zato zakon določa, da so
pomembne strateške investicije izvedene v javno korist.
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Vlada bo predložila predlog zakona za odpravo ovir pri
pomembnih investicijah v obravnavo državnemu zboru po
nujnem postopku. Kot razlog so navedli preprečitev težko
popravljivih posledic za delovanje države.

Več iz teme:
gradbeništvo >

energetika >

Ministrstvo za okolje in... >

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

investicije >
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Ideja
Kaj: Likovna razstava
Kdaj: Že poteka - do nedelja, 9.8.2020
Kje: Cankarjev dom, Galerija CD, Ljubljana
Prireditelj: Cankarjev dom
Vstopnina: 8 EUR
Znanost in tehnologija antične Grčije
Doživite razstavo z zvočnim vodnikom.
Pridružite se klasičnemu četrtkovemu javnemu vodenju 10. in 24.
oktobra ali pa našo razstavo po znižani ceni obiščite ob Noči
raziskovalcev, 27. septembra, vsakič ob 18. uri.
V soboto, 21. in 28. septembra, vabimo na vodenja in delavnice za
otroke in mlade.

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

Prijave za vodenja in delavnice: stiki@cd-cc.si

Razstava IDEJA, znanost in tehnologija antične Grčije je prva
potujoča razstava Znanstvenega centra in tehnološkega muzeja
NOESIS iz Soluna. Galerija Cankarjevega doma je njena prva
gostiteljica izven matične Grčije.
Gostujoča razstava je namenjena laični javnosti ter izpostavlja
pomembna vidika antične grške kulture. Vpogled ponuja celosten
pristop k boljšemu razumevanju dosežkov te civilizacije in zapolni
manjkajoče koščke mozaika njenih podob.
Ideja zajema področja znanosti (matematiko, ﬁziko, astronomijo,
medicino) in tehnologije (inženirstvo, ladjedelništvo, arhitekturo,
telekomunikacijo, hidravliko, avtomate, merilne naprave). Njen namen
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je osvetliti realno zgodovinsko ozadje mitov in onkraj časovnih okvirov
ter poudariti pomen tehnologije in znanosti v antični grški kulturi. Kjer
je le mogoče, razstava temelji na izvirnem dokumentiranem gradivu,
od primarnih in sekundarnih zgodovinskih virov do arheoloških
odkritij.
Razstava najbolje mogoče prikazuje, kako nesmiselne so delitve na
humanizem, tehnologijo ter na tehniške in naravoslovne študije – v
tem smislu ne gre govoriti o interdisciplinarnosti, saj vse tvori en sam
celovit sistem. Za naš prostor ta razstava pomeni dopolnitev,
nadgradnjo razstave o Leonardu da Vinciju, s koreninami
zahodnoevropske misli in znanosti.
Doc. dr. Andrej Gaspari, predstojnik Oddelka za arheologijo FF UL
ter strokovni svetovalec razstave

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

Starim Grkom pripisujemo postavitev temeljev, na katerih sloni
zahodna civilizacija. Laskava, vendar nikakor pretirana ugotovitev
izvira iz njihovih inovativnih prispevkov, ki prečkajo različna področja
človeških dejavnosti od športa, medicine, arhitekture do demokracije.
Razstava centra NOESIS iz Soluna se osredotoča na znanost in
tehnologijo, v kateri so se Grki, tako kot vse starejše in poznejše
kulture, naslonili na znanje, pridobljeno v preteklosti, privzeli in
nagradili dosežke drugih kultur, s katerimi so prišli v stik, ter razvili
svoje, povsem nove ideje.
Največji in najtrajnejši prispevki starih Grkov k zahodni znanosti in
ﬁlozoﬁji izvirajo iz poudarjene vedoželjnosti in radovednosti
pomembnega števila nadarjenih posameznikov. Veliki grški misleci so
naslovili vsa vprašanja, ki so od nekdaj vznemirjala človeštvo.
Osebnosti, kot so Sokrat (470–399 pr. n. št.), Platon (427–347 pr. n.
št.) in Aristotel (384–322 pr. n. št.), so razpravljale o tem, od kod smo
prišli in kam gremo, pa tudi ali ima razmišljanje o tem sploh kakšen
smisel.
Posebej zanimivi sklopi razstave so arhitektura z gradbeno
tehnologijo, matematika oz. geometrija z arhimedskimi telesi in
Pitagorovim izrekom, mehanika z Arhimedovim vijakom,
telekomunikacije s hidravličnim telegrafom, astronomija s slovitim
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mehanizmom z otoka Antikitera, premično avtomatično gledališče ter
glasba s hidravlisom ali vodnimi orglami.
IDEJA se osredotoča na razvoj starogrške misli in iznajditeljstva v nizu
znanstvenih in tehnoloških odkritij ter umetniških dosežkov. Ponazarja
neločljivo vez med razvojem grške znanosti in tehnologije, z
izpostavitvijo matematike, ﬁzike, astronomije in medicine med
znanstvenimi disciplinami ter dosežkov v inženirstvu, ladjedelništvu,
arhitekturi, telekomunikaciji, hidravliki avtomatskih strojev in merilnih
naprav na področju tehnologije.
Thanassis Kontonikolaou, generalni direktor Znanstvenega centra in
tehnološkega muzeja NOESIS iz Soluna
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Vir: Napovednik.com, Cankarjev dom
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KORONAVIRUS | BREZPOSELNOST | LIDIJA JERKIČ | REVOZ |NADOMESTILO ZA ČAKANJE NA DELO

V pričakovanju nadaljnjih odpuščanj
Slovenski trg dela ta hip beleži najvišjo brezposelnost v
zadnjih treh letih, saj je brez dela že blizu 90.300 oseb.
Objavljeno
20. maj 2020 06.00
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Posodobljeno
20. maj 2020 06.00

Odpri galerijo
Tovarna Revoz je prejela največ nadomestil za čakanje na delo doma: za 2724 oseb. Foto Jure Eržen/delo

Polona Malovrh
Ljubljana – Zaradi posledic korone na pomoč vse glasneje kliče avtomobilska industrija, ogrožena so delovna mesta v turizmu, hotelirstvu in gostinstvu, odpuščanja napovedujejo
steklarji, množične odpovedi je že napovedala proizvodnja električnih gospodinjskih naprav … Slovenski trg dela ta hip beleži najvišjo brezposelnost v zadnjih treh letih. Po
brezposelnosti rekordno leto je bilo 2014, ko je bilo brez dela 129.700 ljudi, danes jih je blizu 90.300 ...
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Če se plaz odpuščanj ne ustavi, bo število brezposelnih Slovencev v kratkem preseglo sto tisoč. Po najbolj črnogledih scenarijih iz slovenskega avtomobilskega grozda bi se priliv
brezposelnih na trg dela samo iz njihove branže povečal za deset tisoč delavcev. Če k temu prištejemo dvajset tisoč delovnih mest v turizmu, ki so po oceni Turistično-gostinske zbornice
brez vladnih ukrepov prav tako ogrožena, bo že poleti brez dela prek 120.000 ljudi.

Ogormno hotelskih delavcev je na čakanju. Kakšno bo poletje? Foto Jože Suhadolnik
Na seznamu podjetij, ki jim je Zavod za zaposlovanje po podatkih njihove Službe za analitiko odobril povračilo nadomestila za primer čakanja na delo ali zaradi odsotnosti iz višje sile
za večje število delavcev, je kar 34 podjetij s prijavljenimi 34.516 delavci. V trinajstih podjetjih je dobilo odobrena nadomestila prek tisoč delavcev, skupaj kar 19.755; največ
nadomestil, za 2724 oseb, je prejel Revoz.
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Nadomestilo za čakanje na delo ali zaradi odsotnosti iz višje sile Foto Delo

Izstopa priliv gostincev
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Večina presežnih delavcev v državi prihaja iz gostinstva. Foto Roman Šipić
Neuradno je bilo 18. maja v Sloveniji že 90.296 brezposelnih. Med novo prijavljenimi v letu 2020 je največ oseb, ki so bile pred epidemijo zaposlene v predelovalnih dejavnostih,
gostinstvu ter v trgovini, vzdrževanju in popravilih motornih vozil. Če število novo prijavljenih brezposelnih primerjamo z enakim obdobjem 2019, letos po podatkih Zavoda za
zaposlovanje (ZRSZ) pričakovano izstopa predvsem visok priliv brezposelnih iz gostinstva. Tudi večina presežnih delavcev je gostincev, sledijo tisti iz predelovalnih dejavnosti in
trgovine. Kako hitro se bo brezposelnost zmanjševala, tudi na ZRSZ težko napovejo, vsekakor pa bo to odvisno od ponovnega zagona gospodarske aktivnosti tako v Sloveniji kot v
pomembnejših gospodarskih partnericah. Trenutno kaže, da bodo najbolj prizadeti gostinstvo, turizem ter z njima povezane dejavnosti …
Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič meni, da zgolj aprilsko in majsko dogajanje na trgu dela še ne dajeta prave podlage za oceno, kaj se bo zgodilo
v prihodnje, vendar pa »radikalnejših posegov« vsaj do konca maja ne pričakuje.

Prihodnje leto spet solidna rast
»Nadaljnji potek dogodkov je odvisen od tega, kako se bodo pobirale posamezne
panoge. Ukrep subvencioniranega skrajšanja delovnega časa bo pomagal marsikateremu
delodajalcu, ki ne bo v celoti zagnal proizvodnje, ali kjer bodo okrevali postopno.
Gotovo pa bodo panoge, kjer okrevanja ne bo dlje časa in kjer se utegnejo pojavljati
večja odpuščanja. Gostinstvo in turizem, avtomobilska panoga so znane možnosti. Upad
potrošnje utegne povzročiti težave tudi kje drugje, zato je pomembno, da se ne zmanjša
kupna moč. Dejstvo, da je še v začetku leta prav v omenjenih panogah primanjkovalo
delavcev, nekoliko izboljšuje sliko, prav tako je pozitivno, da se za naslednje leto
napoveduje solidna rast«.
Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov

Vroča jesen
V Sloveniji ni regije, kjer se aprila brezposelnost ne bi povečala, a največji medletni priliv
brezposelnih beležijo na pretežno turističnih območnih službah Kranj (37-odstoten), Ptuj
(33,5-odstoten) in Koper (32-odstoten), najmanjšega za zdaj v Trbovljah (11,4-odstoten),
Lidija Jerkič, predsednica ZSSS. Foto Blaz Samec
Ljubljani (12,8-odstoten) in Novem mestu (16,3-odstoten). A jesen bo očitno vroča:
šestdeset presežnih so že napovedali v Steklarni Hrastnik, v novomeškem Revozu naj bi brez
dela ostalo do 450 ljudi, v velenjskem Hisense Gorenju predvidevajo 828 presežnih … V velenjskem podjetju Skaza z 230 zaposlenimi ugotavljajo oteženo poslovanje zlasti pri kupcu s
področja pohištva, trenutno je na čakanju približno tretjina njihovih zaposlenih. V Pomurju trenutno ni večjih odpuščanj, manjša beležita Gorenjska in Osrednja regija – z izjemo 68
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odpuščenih v družbi BID-Kaval Group.

Brez presenečenj zaradi brezposelnosti
Po podatkih Statističnega urada je sicer aprila zmanjšanje zaposlovanja pričakovalo 45 odstotkov podjetij v predelovalnih dejavnostih, skoraj četrtina podjetij v trgovini na
drobno, 39 odstotkov podjetij v storitvenih dejavnostih in petina v gradbeništvu. Na drugi strani povečanje brezposelnosti pričakuje kar 87 odstotkov domačih potrošnikov.
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Na Zvezi sicer pričakujejo nadaljnja odpuščanja, a, kot pravijo, bodo odvisna predvsem od tretjega paketa korona zakonodaje.
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Ukrep čakanja na delo v
PKP3 naj velja za vse
panoge
Ljubljana, 19. 5. 2020 – V Obrtno-podjetniški zbornici
Slovenije si želimo, da bo vlada v tretjem protikoronskem
zakonu zagotovila pomoč vsem panogam, ki so utrpele škodo
zaradi epidemije koronavirusa. Med ključnimi ukrepi za
ohranitev delovnih mest in podjetij pa je podaljšanje ukrepa

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

čakanja na delo, ki naj velja za vse panoge, ne le za turizem in
gostinstvo.
»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
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gostinstvo,« ob tem dodaja predsednik OZS Branko
Meh. Obenem pa je za OZS nesprejemljivo, da bi vlada zaostrila
pogoje za koriščenje tega ukrepa. Predlagamo, da pogoji ostanejo
enaki, torej, da bodo do pomoči upravičeni tisti delodajalci, ki jim
prihodki v letu 2020 upadejo za več kot 10 odstotkov.
V PKP3 ukrepi za vse prizadete panoge
Ponovno apeliramo, da se v PKP3 doda tudi ukrepe za ostale
prizadete panoge, kot so avtobusni prevozi potnikov, izvajanje
vseh gostinskih storitev, vključno s cateringom, slaščičarstvom,

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

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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V OZS si želimo, 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 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.
Nezadovoljni tudi gostinci
Tudi sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS ni zadovoljna s
predstavljenimi rešitvami v PKP3. Po včerajšnjem sestanku
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Strokovnega sveta za turizem predsednik sekcije Blaž
Cvar ocenjuje, da je vlada upoštevala zgolj peščico njihovih
predlogov. Tudi sekcija si želi, da bi ukrep čakanja na delo
podaljšali do konca leta. »Od 13. marca so gostinci in turistična
podjetja ostala brez prihodkov, ostali pa so vsi fiksni stroški.
Poletna sezona ne bo takšna, ko smo jo bili vajeni, zato polna
zaposlitev v večini primerov ne pride v poštev. Ukrep čakanja na
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delo bi zato po naši oceni rešil veliko delovnih mest,« še ocenjuje
Cvar.
Med predlogi sekcije, ki žal niso bili upoštevani, so znižanje DDV
na 7 % 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
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za gostinsko, ne le turistično dejavnost.
Znižanje DDV za posamezne dejavnosti
Predlagamo znižanje stopnje DDV na 9,5 % za kozmetične in
pedikerske storitve, dejavnosti za nego telesa, dejavnosti
kemičnega čiščenja in pranja, šivanja izdelkov po meri in izdelavo
čevljev. V Sloveniji so izdelki in storitve v okviru določenih
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obrtnih dejavnosti, ki izvajajo storitve za končnega potrošnika
obdavčeni z 22 % DDV, zaradi česar so njihove storitve in izdelki
predragi za končnega potrošnika. 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.
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Celovška 71, 1000 Ljubljana
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Kriza je prizadela vse segmente gospodarstva, obrti in podjetništva, ugotavljajo tudi na
Obrtno-podjetniški zbornici Postojna. Predsednik Franci Šemrl je prepričan, da bodo posledice
dolgoročne, iz svojih podjetniških izkušenj pa ve, da se je 13. marca praktično vse ustavilo, v
naslednjem mesecu pa so bila naročila tako rekoč na ničli.
Proizvodnjo so zdaj delno zagnali, montaže na objektih v Italiji so za enkrat nemogoče, doma pa
lahko delajo samo na nenaseljenih objektih. Skoraj polovica od 20 zaposlenih je tako še vedno na
čakanju. Več v prispevku.
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Foto: arhiv podjetja Okna Šemrl
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Vlada naj bi pričela pospešeno
spodbujati investicije. Kakšni so
načrti?
20.05.2020 | 09:31

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

V predlogu tretjega protikoronskega paketa, so tudi spremembe
zakona o spodbujanju investicij, ki predvideva državna sredstva
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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.
Seznam energetskih in infrastrukturnih naložb, s katerimi bi
država zagnala gradbene projekte, je že sestavljen, predvsem iz
že pripravljenih projektov, kot je povedal za včerajšnjo Drugo
jutranjo kroniko infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Na
seznamu so:
hidroelektrarna Mokrice,
daljnovod Cirkovce–Pince,
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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,
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
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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 prihodnji
teden dal v vladno usklajevanje.
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Vir: Časnik Finance
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Postopek prodaje parcel Čečovje vzhod na Ravnah se nadaljuje
31.marca letos je občina Ravne na Koroškem objavila javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin,
gradbenih parcel na lokaciji Čečovje vzhod, namenjenih gradnji večstanovanjskega objekta. Prijavila sta se dva
ponudnika, razpisa komisija je izbrala tistega, ki je za kvadratni meter občini ponudil višjo ceno. Zatem pa je 7
svetnikov v občinskem svetu, gre za prvopodpisanega Aleša Logarja in še šest članov svetniške skupine SDS
zahtevalo sklic izredne seje , ter predlagalo sklepa, da se postopek javnega zbiranja ponudb ustavi, ter da se
objavi nov razpis z javno družbo s 30 odstotkov višjo izklicno ceno, češ da je bila ponujena cena prenizka.
Na izredni seja občinskega sveta, ki so jo zaradi varnosti namesto v sejni sobi občine opravili v veliki dvorani
Kulturnega centra na Ravnah je uvodoma podžupan in svetnik Aljaž Verhovnik predlagal, da se ta točka
umakne z dnevnega reda seje. Razlog je pravno mnenje ,ki ga je pridobila občinska uprava, da se občinski
svet ne more vmešavati v obstoječ postopek, ker za kaj takega nima pooblastil. Dodal je še, da če kdo dvomi v
pravilnost postopka naj to preda organom preiskave in pregona. Svetniki SDS so zatem poskušali svoj sklep
preoblikovati v priporočilo županu, da bi razveljavil postopke ter parcele Čečovje vzhod organiziral javno
dražbo. Pri tem so se sklicevali na gospodarnost, ker naj bi sosednje občine dosegale mnogo višje cene po
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kvadratnem metru. Župan dr. Tomaž Rožen jim je odgovoril, da je bila cena dosežena na trgu, izklicna cena je
bila po mnenju zaprisežene cenilke postavljena pri 23 evrih po kvadratnem metru, dosežena cena pa je bila
29,20 evra.
Po glasovanju o prvotnem dnevnem redu , se je večina, to je 10 svetnikov odločila, da se točka umakne z
dnevnega reda, sedem pa jih je bilo proti.
Postopek se torej nadaljuje.
Vse novice
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DL: Od Gotne vasi do Šmihela neznosno; koliko
stran od ceste je lahko liguster?
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20.5.2020 | 15:00Druga etapa prenove Šmihelske ceste od križišča s Šukljetovo ulico do odcepa za Regrške košenice se
je medtem že začela... (foto: arhiv; M. Ž.)
Anica iz Novega mesta je imela zanimiv predlog: »Že precej je bilo govora o cesti, ki povezuje Gotno vas s Šmihelom,
nad potokom. Promet je na tem odseku neznosen zaradi zelo ozke ceste. Zdaj se bodo pol leta izvajala tudi dela v
Šmihelu, zato lahko pričakujemo še več avtomobilov, ki bodo iskali bližnjice. Ker z našega konca ne moremo drugje v
mesto kot po tej cesti, bi bilo zelo, zelo pametno in možnost vsekakor za to je, če bi na najožjem delu pri transformatorju
uredili enosmerni promet proti Šmihelu. Tu je cesta tako ozka, da je skoraj nemogoče, da se srečata dva avtomobila, da
pešcev, tudi šolarjev sploh ne omenjam, poleg tega so na levi strani proti Šmihelu na cesti stopnice za vhod v hišo, na
drugi strani pa se cesta dobesedno podira – lomi proti potoku.«Želela pa je še en odgovor, in sicer koliko stran od asfalta
naj bi bila živa meja?»Na zgoraj omenjeni cesti je po desni strani proti Šmihelu nasajen liguster, ki sega čez rob asfalta,
tako da se z avtomobilom ne moreš umakniti dovolj desno, kot bi se glede na asfaltirano cesto lahko, ker spraskaš desno
stran avta. Ali obstaja glede tega kakšen predpis?«
Glede prvega dela so na novomeškem rotovžu pojasnili, da bodo dela v Šmihelu ob polovični zapori, poleg semaforjev bo
izvajalec za čim boljšo pretočnost v času prometnih konic zagotavljal tudi ročno signalizacijo. Letos bo saniran tudi udor
na omenjeni cesti med Gotno vasjo in Šmihelom, za razbremenitev te ceste pa načrtujejo gradnjo nove južne zbirne
ceste, ki v navezavi z zahodno obvoznico v sklopu tretje razvojne osi in novo šmihelsko obvoznico predstavlja celovito
rešitev za promet na širšem šmihelskem območju. Glede drugega vprašanja pa so pojasnili: »Žive meje in preostala
vegetacija po gradbeni zakonodaji niso objekt, zato ni potrebno pridobiti upravnih aktov za zasaditev. Pri zasaditvi in
vzdrževanju živih mej ob cestah pa je potrebno upoštevati določila Zakona o cestah in občinskega odloka o cestah, in
sicer je prepovedano na cestnem svetu javne ceste zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine
ter v območju nivojskega križišča občinskih cest, križišča občinske ceste z železniško progo (preglednostni prostor) ali v
območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma)
vzpostaviti kakršne koli vegetacije, ki bi ovirala preglednost cest, križišča ali priključka. Prav tako je potrebno zasajeno
vegetacijo ob cesti vzdrževati tako, da ne ogroža, ovira ali zmanjšuje varnost prometa na njej. Medobčinski inšpektorat
bo glede na vsebino prijave izvedel nadzor in v primeru nepravilnosti tudi ukrepal.«
Članek je bil objavljen v 10. številki Dolenjskega lista 5. marca 2020 v rubriki HALO, tikaj bralec Dolenjca!
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45. dopisna seja Vlade Republike Slovenije
20. 5. 2020

Vlada Republike Slovenije

Vlada je na dopisni seji sprejela Predlog Interventnega zakona za odpravo ovir
pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID–
19 ter sprejela tudi več drugih zadev.
Predlog Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon
gospodarstva po epidemiji COVID - 19

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

Vlada je določila besedilo predloga Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih
investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID–19 ter ga predloži v obravnavo in sprejetje
Državnemu zboru RS po nujnem postopku, in sicer zaradi preprečitve nepopravljive oziroma
težko popravljive posledice za delovanje države.
Banka Slovenije in Urad RS za makroekonomske analize in razvoj opozarjata, da bodo
gospodarske posledice epidemije COVID-19 občutne in da se bo bruto domači proizvod letos
občutno zmanjšal. To izhaja tudi iz gospodarske ocene Evropske komisije. Zaradi navedenega
gospodarstvo nujno potrebuje poleg dosedanjih ukrepov tudi pospešen zagon investicijskega
cikla, ki bo poleg gradbenega sektorja angažiral tudi ostale storitvene dejavnosti. S hitrim in
učinkovitim ukrepanjem se bodo omilile posledice oziroma zmanjšali negativni učinki epidemije
COVID-19 na gospodarstvo. Na podlagi tega zakona bo vlada, na medresorsko usklajen predlog
ministra za okolje in prostor, določila seznam pomembnih investiciji. Seznam bo objavljen na
spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP).
Namen in cilj predloga zakona je zagotoviti učinkovit zagon investicijskega cikla države, občin in
zasebnega sektorja ob koncu epidemije COVID-19 in preprečiti hujšo gospodarsko škodo na
način, da se pospeši aktivnost gradbenega sektorja in pridruženih storitvenih dejavnosti (trgovina,
prevozništvo,itd.). Zakon se bo uporabljal za vse pomembne investicije, ki bodo na podlagi
zakona in kriterijev navedenih v tem zakonu, določene s sklepom vlade. Gre za investicije, ki so
ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije COVID-19. Z zagonom investicij se bo
povečala gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah kot
so prodaja, opremljanje prostorov, posredovanje, trgovina, itd. Cilji predloga zakona so v čim
prejšnjem zagonu investicijskega cikla države, koordinirana in pospešena izvedba pomembnih
investicij ter skrajšanje rokov in prednostna obravnava v primeru upravnih sporov zoper upravne
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akte povezane z izvedbo pomembnih investicij. Ocenjuje se, da bi se investicijski cikel lahko
močno okrepil in s tem zmanjšal oziroma omilil, če bi omogočili hitrejše pridobivanje ustreznih
aktov, ki bi omogočali gradnjo oziroma posamezne investicije.

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

Predlog zakona ureja ustanovitev koordinacijske skupine, ki bo odgovorna za pospešeno in
koordinirano izvedbo pomembnih investicij, kar bo pomenilo učinkovito delovanje. Koordinacijska
skupina ne bo vodila posameznih postopkov odločanja ali podajanja mnenj, saj so zato pristojni
upravni organi, temveč skuša usklajevati sočasnost izvajanja postopkov, ob zavedanju, da
pogosto v posameznih postopkih nastopijo podobne težave. Poudariti je treba, da ne gre za
nižanje odločevalskih postopkov ali pa vodenje drugačnih postopkov za te investicije, temveč le
koordinirano in učinkovito delovanje in koordinacijo sočasnosti posameznih postopkov povezanih
z isto investicijo in morebitni izogib pridobivanju istega mnenja/pojasnila/dokumentacije večkrat
zapored. Koordinacijska skupina bo določila tudi tri prioritetne liste za potrebe odločanje v
postopkih potrebnih za izvedbo pomembnih investicij.
Kriteriji za določitev pomembnih investicij so, da investicije izvajajo cilje nacionalnih strateških
politik in programov na področjih prometa, energetike, gospodarske razvojne infrastrukture,
okolja, kmetijstva, stanovanjske gradnje, zdravstva, domske oskrbe, izgradnje varovanih
stanovanj, vzgoje, izobraževanja, športa in znanost, obrambe, javne uprave, kulture, notranjih in
zunanjih zadev ter pravosodja; da izvajajo cilje strateških politik in programov Evropske
kohezijske politike 2014-2020 in 2021-2027 in ostalih finančnih mehanizmov Evropske unije
2021-2027 na področjih energetike, prometa in gospodarske razvojne infrastrukture, okolja,
kmetijstva, stanovanjske gradnje, zdravstva, domske oskrbe, izgradnje varovanih stanovanj,
vzgoje, izobraževanja, športa in znanosti, obrambe, javne uprave, kulture, notranjih in zunanjih
zadev ter pravosodja. Stopnja pripravljenosti investicij za izvedbo je takšna, da je mogoče pričeti
z izvajanjem investicij prve prioritetne liste do konca leta 2020 in druge prioritetne liste do konca
leta 2021. Investicije prve prioritetne liste izkazujejo zagotovitev finančnih sredstev za izvedbo
investicij do konca leta 2020 in druge prioritetne liste do konca leta 2021, investicije tretje
prioritetne liste morajo biti umeščene v strateške dokumente posameznih ministrstev, zahtevajo
pripravo DPN in katerih načrtovana predračunska vrednost je minimalno 25 milijonov EUR.
Vrednost pomembne investicije mora biti nad 5.000.000,00 evrov.
Ureja se še vire financiranja pomembnih investicij, saj je treba poudariti, da niso samo investicije
financirane s strani države oziroma proračuna tise, ki bi jim bilo potrebno dajati poseben pomen.
Predviden finančni obseg izvedbe pomembnih investicij je v višini 500 mio evrov.
Zakon ureja tudi prednostno obravnavo pomembnih investicij s strani vseh pristojnih organov.
Določen je tudi kriterij, na podlagi katerega se določi prednostna obravnava posamezne
pomembne strateške investicije kadar mora organ odločiti o več prednostnih zadevah. Kot
prednostni kriterij se določi vir financiranja po naslednjem vrstnem redu: zasebna sredstva,
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mednarodni mehanizmi financiranja (razvojni skladi in banke), proračunski skladi in namenska
sredstva proračuna, javno finančni viri občin, javno finančni viri financiranja mehanizmov
programov Evropske komisije nacionalni javno finančni viri financiranja. Glede na to, da je cilj in
namen zakona zagon gospodarstva s pomembnimi investicijami, je potrebno, da so ti projekti
tudi v dobrobit tako slovenskega gospodarstva kot tudi države, zato se določa, da so pomembne
strateške investicije izvedene v javno korist.
Hiter in učinkovit postopek izdaje gradbenega dovoljenja oziroma končanja postopkov povezanih
z umeščanjem v prostor se zagotavlja tudi z določitvijo obravnavanja postopkov povezanih z
izvedbo pomembnih investicij tudi v sodnih postopkih. Učinkoviti in hitri upravni postopki morajo
biti podprti tudi s strani sodne veje oblasti. Z namenom zagotovitve predvidljivosti odločanja v
postopkih javnega naročanja se določa obvezna uporaba Smernice Evropske komisije o udeležbi
ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU.
Mnenje vlade o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja delov zakona o interventnih
ukrepih za zajezitev epidemije

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

Vlada je danes sprejela mnenje o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja četrtega odstavka
100.d, 100.e, 100.f in 100.g člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Vlada meni, da predlog za začasno
zadržanje ni utemeljen.
Vlada poudarja, da je s 15. majem 2020 preklicala epidemijo, kar pomeni, da se veljavnost
ukrepov, zoper katere je vložena predmetna pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti, z 31.
majem 2020 izteka. Pobudnice so s preklicem epidemije izgubile pravni interes za vložitev
pobude za oceno ustavnosti omenjenih delov zakona, saj bo ureditev, ki posega v njihov pravni
položaj, prenehala veljati.
Vlada ocenjuje tudi, da pobudnice niso izkazale nastanka škode v primeru, če se sprejeti ukrepi
še naprej izvršujejo. V upravnih postopkih še vedno lahko sodelujejo nevladne organizacije in vse
ostale stranke, ki jih ukrepi zadevajo, ter druge države ter njihova javnost v primeru, če gre za
čezmejne vplive. Če pobudnice niso zmožne poenotiti svojih stališč in skupaj nastopati v
postopku izdaje gradbenega dovoljenja, navedeno še ne pomeni, da je izdano gradbeno
dovoljenje nezakonito ali da bodo nastale težko popravljive posledice za okolje. Upravni postopki
ne bi smeli predstavljati poligona za izvajanje parcialnih interesov posameznih nevladnih
organizacij. Prav tako se nevladne organizacije ne vključijo v izdajo vseh gradbenih dovoljenj, pa
navedeno še ne pomeni, da so slednja zaradi tega nezakonita oz. da je za okolje nastala škoda.
Nevladne organizacije imajo še vedno možnost uveljavitve pravnega varstva, njihova pravna
sredstva pa se bodo prednostno obravnavala, tako da kljub izvrševanju omenjenega zakona na
okolju ne bo nastala škoda.
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Na drugi strani država skuša s sprejetimi ukrepi oživeti gospodarstvo in v ta namen s
strnjevanjem aktivnosti pospešiti postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je predpogoj
za izvajanje investicije. Gre za investicije, ki so strateškega pomena za državo in bodo slej kot
prej izvedene, zaradi slabega položaja gospodarstva pa je trenutna tendenca države, da se jih v
čim krajšem času prične izvajati in s tem spodbuditi gospodarsko aktivnost, v mnenju še piše
vlada.
Vlada razporedila sredstva za namen plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje
Vlada je na današnji dopisni seji iz splošne proračunske rezervacije razporedila dobrih 96
milijonov evrov za namen plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanjem
podjetjem in zasebnikom.

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

Vlada je na podlagi 39. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo iz splošne proračunske rezervacije
razporedila sredstva v višini dobrih 96 milijonov evrov za namen plačila prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje podjetjem in zasebnikom.
V 39. členu zakona je med drugim določeno, da se plačilo obveznosti Republike Slovenije iz 28.
in 33. člena ZIUZEOP Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije iz državnega
proračuna izvrši deseti dan po prejemu zahtevka za plačilo obveznosti. Finančna uprava
Republike Slovenije za pripravo zahtevka Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije posreduje podatke iz obračunov davčnih odtegljajev in obračunov prispevkov za
socialno varnost, potrebne za določitev višine obveznosti Republike Slovenije iz 28. in 33. člena
zakona.
Imenovanje kontaktnega ministra za pobudo Tri morja
Vlada je na mesto kontaktnega ministra pobude Tri morja imenovala ministra za zunanje zadeve
dr. Anžeta Logarja, na mesto nacionalnega koordinatorja za pobudo Tri morja pa mag. Bojana
Pograjca, državnega sekretarja v Kabinetu predsednika vlade.
Pobuda Tri morja je forum 12 držav članic Evropske unije, ki so geografsko umeščene v srednji in
vzhodni Evropi med Jadranskim, Baltskim ter Črnim morjem – Avstrija, Bolgarija, Češka, Estonija,
Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija. Cilj pobude je
podpirati regionalni dialog in povezovati države na osi sever-jug. Središče pa so dodatne
investicije v gospodarstvo, transportno povezljivost, energetsko infrastrukturo ter digitalne
komunikacije v regiji.
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Sodelovanje v pobudi Tri morja je tako eno izmed sredstev uresničevanja Strategije zunanje
politike RS, ki med drugim opredeljuje potrebo po povezovanju s skupinami in posameznimi
državami članicami EU s podobnimi interesi, krepitvi sodelovanja s sosednjimi državami,
državami Srednje Evrope in okrepitev stikov z ZDA. Z aktivnim sodelovanjem v Pobudi Slovenija
sporoča, da je zanesljiva članica transatlantskega zavezništva.
Pri tem ima posebno mesto sodelovanje na gospodarskem področju, vključno s krepitvijo
prometnih povezav. Upoštevaje energetsko in prometno strategijo države, zunanja politika
oblikuje zavezništva in krepi politične stike po geopolitičnih oseh, ki dolgoročno zagotavljajo
zanesljivo energetsko oskrbo in kakovostne prometne poti.
Vlada imenovala v. d. generalne sekretarke v Ministrstvu za pravosodje
Vlada je s položaja generalnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje z 21. majem 2020
razrešila dr. Uroša Gojkoviča in z 22. majem 2020 za vršilko dolžnosti generalne sekretarke v
Ministrstvu za pravosodje imenovala Lilijano Kodrič, in sicer do imenovanja generalnega
sekretarja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.
Lilijana Kodrič je univerzitetna diplomirana pravnica, ki je doslej že delovala na različnih
ministrstvih (notranje, kulturno in pravosodno), nazadnje kot namestnica generalnega sekretarja v
Ministrstvu za pravosodje. Izkušnje ima tudi z delom v gospodarstvu, v času predsedovanja
Slovenije Svetu EU 2008 pa je sodelovala tudi z Evropskim parlamentom.

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

Spremembe članov Upravnega odbora Zavoda za blagovne rezerve
Vlada je z dnem 22. 5. 2020 potrdila spremembe članstva v Upravnem odboru Zavoda RS za
blagovne rezerve. Do menjav je prišlo zaradi izteka mandatne dobe, menjave delovnega mesta
ali odhoda v pokoj.
Zakon o blagovnih rezervah (ZBR) določa, da Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve
(ZRSBR) upravlja Upravni odbor, sestavljen iz devetih članov, imenovanih za štiriletni mandat.
Odbor imenuje vlada, tako da neposredno imenuje osem članov za zastopanje interesov države
pri upravljanju zavoda, medtem ko enega člana imenuje na predlog delavcev. Člani upravnega
odbora, ki zastopajo interese države, so predstavniki ministrstev iz drugega odstavka 6. člena
ZBR, dva člana pa sta predstavnika ministrstva, pristojnega za preskrbo. Za predsednika
Upravnega odbora imenuje vlada enega izmed predstavnikov ministrstva, pristojnega za
preskrbo.
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Sklep o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za blagovne rezerve določa, da vlada lahko
razreši posamezne člane upravnega odbora, če več ne opravljajo nalog, povezanih z blagovnimi
rezervami, ali če jim je prenehalo delo v ministrstvu, katerega predstavniki so. Vlada lahko po
preteku mandatne dobe člane upravnega odbora tudi ponovno imenuje.
Vlada je z mesta člana Upravnega odbora ZRSBR razrešila Petra Vrtačnika kot predstavnika
Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo, mandat do 30. 8. 2021, Boštjana Pavlina kot
predstavnika Ministrstva za obrambo, mandat do 6. 9. 2022 in Bronislavo Zlatković kot
predstavnico Ministrstva za finance, mandat do 30. 8. 2021.
Namesto navedenih so za člane Upravnega odbora ZRSBR imenovani Maruša Baus kot
predstavnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Darko But kot predstavnik
Ministrstva za obrambo, Anja Pirnar kot predstavnica Ministrstva za finance. Vsi so imenovani do
izteka mandatne dobe njihovih predhodnikov.
Dvema članoma Upravnega odbora ZRSBR se je iztekla mandatna doba, to sta Mihaela Bastar
predstavnica Ministrstva za infrastrukturo in mag. Doroteja Novak Gosarič, predstavnica
Ministrstva za zdravje. Kot predstavnik Ministrstva za infrastrukturo je tako imenovan Nejc Vesel,
kot predstavnik Ministrstva za zdravje pa je ponovno imenovana mag. Doroteja Novak Gosarič.
Oba sta imenovana za mandatno obdobje štirih let.
Nova sestava Upravnega odbora Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve je tako
sledeča:
Mitja Močnik, predstavnik ministrstva, pristojnega za preskrbo in industrijo,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Maruša Baus, predstavnica ministrstva, pristojnega za preskrbo in industrijo,
Darko But, predstavnik ministrstva, pristojnega za obrambo,
Anja Pirnar, predstavnica ministrstva, pristojnega za finance,
Marjeta Bizjak, predstavnica ministrstva, pristojnega za kmetijstvo,
Rok Jeram, predstavnik ministrstva, pristojnega za energetiko,
Doroteja Novak Gosarič, predstavnica ministrstva, pristojnega za zdravstvo,
Nejc Vesel, predstavnik ministrstva, pristojnega za promet in
Alojzij Černe, predstavnik delavcev.
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60 let Kulturnega centra Delavski dom Zagorje
20.05.2020
Spoštovani!
22. maja 1960 je bila svečana nedelja. Po skoraj desetih letih snovanja in dela je bil zgrajen mogočen dom
kulture, Delavski dom Zagorje. V gaju so peli in igrali združeni pevski zbori in godbe iz Zasavja, okrog te
imenitne zgradbe, dišeče še po novem, se je zbralo več tisoč ljudi. Takratni predsednik Ljudske skupščine
Slovenije Miha Marinko, ki je v Zagorju preživel otroštvo, je v svečanem nagovoru povedal, da merilo
življenjskega standarda ne sme več biti »samo višina plače, ki naj zagotovi hrano, obleko, stanovanje in kak liter
vina več, marveč da so ob kolesu in motorju potrebne dobre ceste, da modernizacija gospodinjstev terja tudi
več elektrike, da je kopica problemov, kakor pravimo družbenega standarda, ki so bistvenega pomena za to,
kakšna bo udobnost našega bivanja v strnjenih naseljih«.
Zagorjanom se je gradnja kulturnega doma zdela tako zelo bistvena, da niso obupali pred številnimi ovirami, ki
so gradnjo raztegnili na slabo desetletje. Na zamisel so prišli člani kulturno prosvetnega društva Vesna, arhitekt
Emil Navinšek je izdelal idejni osnutek in konec leta 1952 je kakšnih petsto prostovoljcev začelo prekopavati
nekdanje njive v središču mesta v gradbeno parcelo. Dve leti kasneje so jih zamenjali gradbinci, dodaten
pospešek pa je pomenila odločitev rudniškega delavskega sveta, da dom zgradi iz lastnih sredstev. Vseeno je
bila stavba dokončana šele leta 1958, še nadaljnji dve leti sta bili potrebni za urejanje zunanjosti in nameščanje
opreme. V pričakovanju otvoritve je tajnik gradbenega odbora France Kojnik zapisal, da so delovni ljudje
proletarskega Zagorja vsa leta gradnje »bedeli nad rastjo doma in ga sedaj sprejemajo v svojo sredo kot
starega znanca, kot dobrega in nepogrešljivega druga, kot ljubljenega otroka. Šele sedaj vidijo, kaj bi jim
pravzaprav manjkalo, če bi ga ne imeli.«

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

Odprtju je sledil preizkus stavbe, opreme in ljudi. Izšlo se je odlično: stene in tehnika so zdržali, kulturniki so se
izkazali, občinstvo se je v velikem številu udeleževalo prireditev. Predstavile so se številne domače ljubiteljske
skupine, od gledališčnikov do džezovskih skupin, v goste so prišli poklicni igralci, lutkarji in plesalci, na filmskem
platnu si je bilo mogoče prvič ogledati film Moj dobri stari pianino. Opera Slovenskega narodnega gledališča z
Ladkom Korošcem kot zdravnikom Bartolom je zapustila svojo hišo, da bi na novem zagorskem odru uprizorila
Seviljskega brivca.
Otvoritveni teden je bil uspešnica, Delavski dom Zagorje je lahko samozavestno stopil na pot uspešnega
gostitelja in oblikovalca kulturnih prireditev, pot, po kateri hodi še danes. V šestdesetih letih se je zgodilo nekaj
organizacijskih sprememb, večje in manjše preureditve in prenove, priključitve in odcepitve. Danes k
Delavskemu domu sodi še Galerija Medija, kjer se vsako leto predstavljajo likovni umetniki in se vrstijo drugi
dogodki. Prav tako v protokolarni Weinbergerjevi hiši je spominska soba Ladka Korošca, Delavski dom upravlja
tudi Rudarski muzej v bližnjem Kisovcu.
Predvsem pa se je v šestdesetih letih zgodilo – in to je tisto, kar je najpomembnejše – tisoče predstav in
prireditev, ki so vsem, ki imamo kulturo radi, približevali lepe umetnosti. Brez Delavskega doma si je nemogoče
predstavljati najstarejšo slikarsko kolonijo v Sloveniji, državno revijo otroških in mladinskih pevskih zborov,
mednarodni festival flavtistov, tradicionalne večere komorne in džezovske glasbe in številne druge prireditve, ki
so k nam pripeljale vrhunske ustvarjalce z vsega sveta, in tudi domačim umetnikom odpirala vrata navzven.
Delavski dom je središče kulturnega dogajanja v Zagorju, njegova vloga in pomen pa sta opazna tudi v širšem
prostoru. Naj bo zato v ponos in veselje vsem, ki imamo kulturo radi, še jutri, pojutrišnjem in daleč naprej v nove
in nove obletnice.
60 – letnico Delavskega doma Zagorje bomo obeležili na poseben način – z nastopom Big banda Zagorje na
strehi Delavskega doma točno na dan otvoritve, 22. maja 2020 ob 20.30 zvečer. Obeležitev dogodka boste
lahko v živo spremljali na naši spletni strani https://www.kulturnidom-zagorje.si in prek našega facebook profila.
Hvala vsem, ki ste bili in še boste z nami.
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Karmen Cestnik, direktorica

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

OPOZORILO: V kolikor boste koncert spremljali na Mestni ploščadi, vas prosimo, da upoštevate
navodila in priporočila NIJZ glede zbiranja oseb na javnih površinah. Hvala za razumevanje!
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60 let Kulturnega centra Delavski dom Zagorje

Upravna enota Zagorje ob Savi
Uprava za zaščito in reševanje
Ostale povezave

20.05.2020
VREMENSKA NAPOVED

Spoštovani!
22. maja 1960 je bila svečana nedelja. Po skoraj desetih letih snovanja in dela je bil zgrajen mogočen
dom kulture, Delavski dom Zagorje. V gaju so peli in igrali združeni pevski zbori in godbe iz Zasavja,
okrog te imenitne zgradbe, dišeče še po novem, se je zbralo več tisoč ljudi. Takratni predsednik Ljudske
skupščine Slovenije Miha Marinko, ki je v Zagorju preživel otroštvo, je v svečanem nagovoru povedal, da
merilo življenjskega standarda ne sme več biti »samo višina plače, ki naj zagotovi hrano, obleko,
stanovanje in kak liter vina več, marveč da so ob kolesu in motorju potrebne dobre ceste, da
modernizacija gospodinjstev terja tudi več elektrike, da je kopica problemov, kakor pravimo družbenega
standarda, ki so bistvenega pomena za to, kakšna bo udobnost našega bivanja v strnjenih naseljih«.
Zagorjanom se je gradnja kulturnega doma zdela tako zelo bistvena, da niso obupali pred številnimi
ovirami, ki so gradnjo raztegnili na slabo desetletje. Na zamisel so prišli člani kulturno prosvetnega
društva Vesna, arhitekt Emil Navinšek je izdelal idejni osnutek in konec leta 1952 je kakšnih petsto
prostovoljcev začelo prekopavati nekdanje njive v središču mesta v gradbeno parcelo. Dve leti kasneje so
jih zamenjali gradbinci, dodaten pospešek pa je pomenila odločitev rudniškega delavskega sveta, da dom
zgradi iz lastnih sredstev. Vseeno je bila stavba dokončana šele leta 1958, še nadaljnji dve leti sta bili
potrebni za urejanje zunanjosti in nameščanje opreme. V pričakovanju otvoritve je tajnik gradbenega
odbora France Kojnik zapisal, da so delovni ljudje proletarskega Zagorja vsa leta gradnje »bedeli nad
rastjo doma in ga sedaj sprejemajo v svojo sredo kot starega znanca, kot dobrega in nepogrešljivega
druga, kot ljubljenega otroka. Šele sedaj vidijo, kaj bi jim pravzaprav manjkalo, če bi ga ne imeli.«

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

Odprtju je sledil preizkus stavbe, opreme in ljudi. Izšlo se je odlično: stene in tehnika so zdržali, kulturniki
so se izkazali, občinstvo se je v velikem številu udeleževalo prireditev. Predstavile so se številne domače
ljubiteljske skupine, od gledališčnikov do džezovskih skupin, v goste so prišli poklicni igralci, lutkarji in
plesalci, na filmskem platnu si je bilo mogoče prvič ogledati film Moj dobri stari pianino. Opera
Slovenskega narodnega gledališča z Ladkom Korošcem kot zdravnikom Bartolom je zapustila svojo hišo,
da bi na novem zagorskem odru uprizorila Seviljskega brivca.
Otvoritveni teden je bil uspešnica, Delavski dom Zagorje je lahko samozavestno stopil na pot uspešnega
gostitelja in oblikovalca kulturnih prireditev, pot, po kateri hodi še danes. V šestdesetih letih se je zgodilo
nekaj organizacijskih sprememb, večje in manjše preureditve in prenove, priključitve in odcepitve. Danes
k Delavskemu domu sodi še Galerija Medija, kjer se vsako leto predstavljajo likovni umetniki in se vrstijo
drugi dogodki. Prav tako v protokolarni Weinbergerjevi hiši je spominska soba Ladka Korošca, Delavski
dom upravlja tudi Rudarski muzej v bližnjem Kisovcu.
Predvsem pa se je v šestdesetih letih zgodilo – in to je tisto, kar je najpomembnejše – tisoče predstav in
prireditev, ki so vsem, ki imamo kulturo radi, približevali lepe umetnosti. Brez Delavskega doma si je
nemogoče predstavljati najstarejšo slikarsko kolonijo v Sloveniji, državno revijo otroških in mladinskih
pevskih zborov, mednarodni festival flavtistov, tradicionalne večere komorne in džezovske glasbe in
številne druge prireditve, ki so k nam pripeljale vrhunske ustvarjalce z vsega sveta, in tudi domačim
umetnikom odpirala vrata navzven.
Delavski dom je središče kulturnega dogajanja v Zagorju, njegova vloga in pomen pa sta opazna tudi v
širšem prostoru. Naj bo zato v ponos in veselje vsem, ki imamo kulturo radi, še jutri, pojutrišnjem in daleč
naprej v nove in nove obletnice.
60 – letnico Delavskega doma Zagorje bomo obeležili na poseben način – z nastopom Big banda Zagorje
na strehi Delavskega doma točno na dan otvoritve, 22. maja 2020 ob 20.30 zvečer. Obeležitev dogodka
boste lahko v živo spremljali na naši spletni strani https://www.kulturnidom-zagorje.si in prek našega
facebook profila. Hvala vsem, ki ste bili in še boste z nami.
Karmen Cestnik, direktorica
OPOZORILO: V kolikor boste koncert spremljali na Mestni ploščadi, vas prosimo, da upoštevate
navodila in priporočila NIJZ glede zbiranja oseb na javnih površinah. Hvala za razumevanje!
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Vlada z interventnim zakonom za zagon investicij
po epidemiji
20.05.2020 23:05

Ljubljana, 20. maja (STA) - Vlada je danes določila besedilo predloga
interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za
zagon gospodarstva po epidemiji covida-19. Na podlagi zakona bo določen
seznam investicij, ki bodo imele prednostno obravnavo pri pristojnih organih.
Predvidoma bo šlo za skupno 500 milijonov evrov investicij.
Kot so po dopisni seji vlade sporočili iz njenega urada za komuniciranje, se bo zaradi
epidemije bruto domači proizvod letos občutno zmanjšal, zato gospodarstvo poleg
dosedanjih ukrepov nujno potrebuje tudi pospešen zagon investicijskega cikla, ki bo
poleg gradbenega sektorja angažiral tudi ostale storitvene dejavnosti.
"S hitrim in učinkovitim ukrepanjem se bodo omilile posledice oziroma zmanjšali
negativni učinki epidemije covida-19 na gospodarstvo," pričakuje vlada.

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

Cilj je koordinirana in pospešena izvedba pomembnih investicij ter skrajšanje rokov in
prednostna obravnava v primeru upravnih sporov zoper upravne akte, povezane z
izvedbo pomembnih investicij.
Po predlogu se bo zakon uporabljal za investicije, ki bodo na podlagi zakona
določene s sklepom vlade. Seznam bo objavljen na spletni strani ministrstva za
okolje in prostor.
"Gre za investicije, ki so ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije
covida-19. Z zagonom investicij se bo povečala gospodarska rast v vseh sektorjih
države, tako v gradbeništvu kot v drugih panogah, kot so prodaja, opremljanje
prostorov, posredovanje, trgovina," pravi vlada.
Za pospešeno in koordinirano izvedbo investicij bo odgovorna novoustanovljena
koordinacijska skupina. Ta ne bo vodila posameznih postopkov odločanja ali
podajanja mnenj, saj so zato pristojni upravni organi, ampak bo skušala usklajevati
sočasnost izvajanja postopkov, "ob zavedanju, da pogosto v posameznih postopkih
nastopijo podobne težave", navaja vlada.
Pri tem poudarja, da ne gre za nižanje odločevalskih postopkov ali vodenje drugačnih
postopkov, temveč le za koordinirano in učinkovito delovanje in koordinacijo
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sočasnosti posameznih postopkov, povezanih z isto investicijo in morebitni izogib
pridobivanju istega mnenja, pojasnila ali dokumentacije večkrat zapored.
Koordinacijska skupina bo investicije s seznama razdelila v tri prioritetne liste. V prvi
bodo tiste, ki jih je - glede na stopnjo pripravljenosti in zagotovitev virov financiranja mogoče začeti izvajati do konca leta 2020, v drugi tiste, ki jih je mogoče začeti izvajati
do konca leta 2021, v tretji pa tiste, ki morajo biti umeščene v strateške dokumente
posameznih ministrstev, ki zahtevajo pripravo državnega prostorskega načrta in
katerih načrtovana predračunska vrednost je vsaj 25 milijonov evrov.
Vrednost pomembne investicije mora biti po predlogu zakona nad pet milijonov evrov.
Predviden finančni obseg izvedbe pomembnih investicij je 500 milijonov evrov.

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

Kriteriji za določitev pomembnih investicij so, da bodo investicije izvajale cilje
nacionalnih strateških politik in programov na področjih prometa, energetike,
gospodarske razvojne infrastrukture, okolja, kmetijstva, stanovanjske gradnje,
zdravstva, domske oskrbe, izgradnje varovanih stanovanj, vzgoje, izobraževanja,
športa in znanost, obrambe, javne uprave, kulture, notranjih in zunanjih zadev ter
pravosodja. Poleg tega bodo izvajale cilje strateških politik in programov evropske
kohezijske politike 2014-2020 in 2021-2027 ter ostalih finančnih mehanizmov EU
2021-2027 na omenjenih področjih.
Te investicije bodo pristojni organi prednostno obravnavali. Določen bo tudi kriterij, na
podlagi katerega bo določena prednostna obravnava posamezne investicije, ko bo
moral organ odločiti o več prednostnih zadevah. Kot prednostni kriterij bo določen vir
financiranja po vrstnem redu: zasebna sredstva, mednarodni mehanizmi financiranja
(razvojni skladi in banke), proračunski skladi in namenska sredstva proračuna,
javnofinančni viri občin, javnofinančni viri financiranja mehanizmov programov
Evropske komisije in nacionalni javnofinančni viri.
"Glede na to, da je cilj in namen zakona zagon gospodarstva s pomembnimi
investicijami, morajo biti projekti tudi v dobrobit tako slovenskega gospodarstva kot
tudi države, zato se določa, da so pomembne strateške investicije izvedene v javno
korist," navaja vlada.
Za hiter postopek izdaje gradbenega dovoljenja oz. končanja postopkov, povezanih z
umeščanjem v prostor, bo zakon določil obravnavanje postopkov, povezanih s temi
investicijami, tudi v sodnih postopkih. "Učinkoviti in hitri upravni postopki morajo biti
podprti tudi s strani sodne veje oblasti," pravi vlada.
Za zagotovitev predvidljivosti odločanja v postopkih javnega naročanja bo določena
obvezna uporaba smernic Evropske komisije o udeležbi ponudnikov in blaga tretje
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države na trgu javnih naročil EU, je še sporočila vlada.

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

Po teh smernicah na javne razpise ni treba vabiti ponudnikov iz tretjih držav, ki niso
podpisnice mednarodnih sporazumov (npr. sporazuma o vladnih naročilih in
dvostranskih sporazumih o prosti trgovini s poglavji o javnem naročanju), v katerih se
je EU zavezala, da bo za nekatere gradnje, blago, storitve in gospodarske subjekte
več tretjih držav zagotovila dostop do svojih trgov javnih naročil.
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Vlada bo določila seznam ključnih investicij, vrednih 500 milijonov evrov
Predvidoma bo šlo za skupno 500 milijonov evrov investicij
M. Z.| 20. maj 2020 ob 21:54
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vrednost pomembne investicije mora biti po predlogu zakona nad pet milijonov evrov. Foto: Pixabay

Na podlagi interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji
covida-19 bo vlada določila seznam pomembnih investicij, ki bodo imele prednostno obravnavo.
Vlada je danes določila besedilo predloga interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po
epidemiji covida-19. Kot so po dopisni seji vlade sporočili iz njenega urada za komuniciranje, se bo zaradi epidemije bruto domači proizvod
letos občutno zmanjšal, zato gospodarstvo poleg dozdajšnjih ukrepov nujno potrebuje tudi pospešen zagon investicijskega cikla, ki bo poleg
gradbenega sektorja angažiral tudi preostale storitvene dejavnosti. "S hitrim in učinkovitim ukrepanjem se bodo omilile posledice oziroma
zmanjšali negativni učinki epidemije covida-19 na gospodarstvo," pričakuje vlada. Cilj je koordinirana in pospešena izvedba pomembnih investicij
ter skrajšanje rokov in prednostna obravnava v primeru upravnih sporov zoper upravne akte, povezane z izvedbo pomembnih investicij.
Po predlogu se bo zakon uporabljal za investicije, ki bodo na podlagi zakona določene s sklepom vlade. Seznam bo objavljen na spletni strani
ministrstva za okolje in prostor.
"Gre za investicije, ki so ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije covida-19. Z zagonom investicij se bo povečala gospodarska rast v
vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot v drugih panogah, kot so prodaja, opremljanje prostorov, posredovanje, trgovina," pravi vlada. Za
pospešeno in koordinirano izvedbo investicij bo odgovorna novoustanovljena koordinacijska skupina. Ta ne bo vodila posameznih postopkov
odločanja ali podajanja mnenj, saj so zato pristojni upravni organi, ampak bo skušala usklajevati sočasnost izvajanja postopkov, "ob zavedanju,
da pogosto v posameznih postopkih nastopijo podobne težave", navaja vlada.

Menjave v upravnem odboru Zavoda RS za blagovne rezerve
Vlada je prevetrila upravni odbor Zavoda RS za blagovne rezerve. V njem so Mitja Močnik, Maruša Baus, Darko But, Anja Pirnar, Marjeta
Bizjak, Rok Jeram, Doroteja Novak Gosarič, Nejc Vesel, ki so predstavniki različnih ministrstev, ter Alojzij Černe kot predstavnik delavcev.
Vlada je razrešila Petra Vrtačnika, Boštjana Pavlina in Bronislavo Zlatković ter na ta mesta imenovala Bausovo, Buta in Pirnarjevo. Članicama
Mihaeli Bastar in Doroteji Novak Gosarič pa je potekel mandat. Novak Gosarčevo je znova imenovala v odbor, pridružil se je še Nejc Vesel, so
po dopisni seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

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

Tri prioritetne liste
Pri tem na vladi poudarjajo, da ne gre za nižanje odločevalskih postopkov ali vodenje drugačnih postopkov, temveč le za koordinirano in
učinkovito delovanje in koordinacijo sočasnosti posameznih postopkov, povezanih z isto investicijo in morebitno izognitev pridobivanju istega
mnenja, pojasnila ali dokumentacije večkrat zapored. Koordinacijska skupina bo investicije s seznama razdelila v tri prioritetne liste. V prvi bodo
tiste, ki jih je – glede na stopnjo pripravljenosti in zagotovitev virov financiranja – mogoče začeti izvajati do konca leta 2020, v drugi tiste, ki jih je
mogoče začeti izvajati do konca leta 2021, v tretji pa tiste, ki morajo biti umeščene v strateške dokumente posameznih ministrstev, ki zahtevajo
pripravo državnega prostorskega načrta in katerih načrtovana predračunska vrednost je vsaj 25 milijonov evrov.
Vrednost pomembne investicije mora biti po predlogu zakona nad pet milijonov evrov. Predviden finančni obseg izvedbe pomembnih investicij
je 500 milijonov evrov. Merila za določitev pomembnih investicij so, da bodo investicije izvajale cilje nacionalnih strateških politik in programov
na področjih prometa, energetike, gospodarske razvojne infrastrukture, okolja, kmetijstva, stanovanjske gradnje, zdravstva, domske oskrbe,
izgradnje varovanih stanovanj, vzgoje, izobraževanja, športa in znanosti, obrambe, javne uprave, kulture, notranjih in zunanjih zadev ter
pravosodja. Poleg tega bodo izvajale cilje strateških politik in programov evropske kohezijske politike 2014–2020 in 2021–2027 ter drugih
finančnih mehanizmov EU-ja 2021–2027 na omenjenih področjih.
Te investicije bodo pristojni organi prednostno obravnavali. Določeno bo tudi merilo, na podlagi katerega bo določena prednostna obravnava
posamezne investicije, ko bo moral organ odločiti o več prednostnih zadevah. Kot prednostni kriterij bo določen vir financiranja po vrstnem
redu: zasebna sredstva, mednarodni mehanizmi financiranja (razvojni skladi in banke), proračunski skladi in namenska sredstva proračuna,
javnofinančni viri občin, javnofinančni viri financiranja mehanizmov programov Evropske komisije in nacionalni javnofinančni viri.

Vlada imenovala v. d. generalnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje
Vlada je s položaja generalnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje z 21. majem 2020 razrešila dr. Uroša Gojkoviča in z 22. majem 2020
za vršilko dolžnosti generalnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje imenovala Lilijano Kodrič, in sicer do imenovanja generalnega
sekretarja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.
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Vlada je na današnji seji zunanjega ministra Anžeta Logarja imenovala za kontaktnega ministra pobude Tri morja, v kateri sodeluje 12 držav
srednje in vzhodne Evrope.

Nujna je podpora sodne veje oblasti
"Glede na to, da je cilj in namen zakona zagon gospodarstva s pomembnimi investicijami, morajo biti projekti tudi v dobrobit tako slovenskega
gospodarstva kot tudi države, zato se določa, da so pomembne strateške investicije izvedene v javno korist," navaja vlada.
Za hiter postopek izdaje gradbenega dovoljenja oz. končanja postopkov, povezanih z umeščanjem v prostor, bo zakon določil obravnavanje
postopkov, povezanih s temi investicijami, tudi v sodnih postopkih. "Učinkoviti in hitri upravni postopki morajo biti podprti tudi s strani sodne veje
oblasti," pravi vlada.
Za zagotovitev predvidljivosti odločanja v postopkih javnega naročanja bo določena obvezna uporaba smernic Evropske komisije o udeležbi
ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU-ja, je še sporočila vlada. Po teh smernicah na javne razpise ni treba vabiti ponudnikov
iz tretjih držav, ki niso podpisnice mednarodnih sporazumov (npr. sporazuma o vladnih naročilih in dvostranskih sporazumih o prosti trgovini s
poglavji o javnem naročanju), v katerih se je EU zavezal, da bo za nekatere gradnje, blago, storitve in gospodarske subjekte več tretjih držav
zagotovil dostop do svojih trgov javnih naročil.

96 milijonov za plačilo prispevkov

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

Na dopisni seji je vlada iz splošne proračunske rezervacije razporedila dobrih 96 milijonov evrov za namen plačila prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje podjetjem in zasebnikom.
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