Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 28. 5. 2020
Število objav: 57
Internet: 57
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 47
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 10
Inženirski dan: 0
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Naslov

Turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...v nadaljevanju seje. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati,...

Naslov

Irglova na nočni seji na robu solz obračunala s Kordišem #video

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

D. K.

Teme

Gradbeni zakon

...pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano
tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve izdajanja gradbenih
dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe...

Naslov

Turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

D. K.

Teme

Gradbeni zakon

...v nadaljevanju seje. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati,...

Naslov

Poslanci vso noč v DZ, Eva Irgl na robu joka (VIDEO)

Medij

Slovenskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

N. B.

Teme

Gradbeni zakon

...pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano
tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve izdajanja gradbenih
dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe...

Naslov

Odbor za delo tudi po celonočni razpravi ni prišel skozi tretji protikoronski zakon

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

M. Z.

Teme

Gradbeni zakon

...skupaj z LMŠ-jem in SD-jem pripravili več dopolnil, ki niso bila sprejeta. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano
tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve izdajanja gradbenih
dovoljenj zaostrujejo pogoji za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi te...
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Naslov

Dvanajst ur pa niso še niti na polovici

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano
tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve izdajanja gradbenih
dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe...

Naslov

Eva Irgl na robu solz ob mukah tretjega protikoronskega paketa

Medij

Svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

G. G.

Teme

Gradbeni zakon

...pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano
tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve izdajanja gradbenih
dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe...

Naslov

Odbor po 12 urah še niti sredi tretjega protikoronskega zakona

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Državni zbor; 27. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano
tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve izdajanja gradbenih
dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe...

Naslov

Turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Državni zbor; 27. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...v nadaljevanju seje. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati,...

Naslov

GZS poziva k podaljšanju ukrepa čakanja na delo

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 27. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...razpolovil, tudi v juniju ni pričakovati okrevanja. V drugih najbolj prizadetih panogah so poleg turizma in gostinstva
med drugim še tekstilna industrija, gradbeništvo, papirno predelovalna industrija in založništvo. Po oceni GZS se,
vključujoč dobaviteljsko verigo, ogroženih 35.000 delovnih mest. Zato je po njihovem...
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Naslov

Moskva bo s 1. junijem zrahljala ukrepe proti koronavirusu

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Mednarodna politika; 27. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...sproščanje karantene mogoče zaradi izboljšanja situacije na področju širjenja novega koronavirusa. Od 12. maja, ko
so se na delo lahko vrnili zaposleni v gradbeništvu in industriji, naj bi število hospitalizacij zaradi covida-19 padlo za 40
odstotkov. "Uspeli smo se izogniti težkemu scenariju," je dejal Sobjanin in...

Naslov

Turistični boni bodo prenosljivi med družinskimi člani

Medij

Metropolitan.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...v nadaljevanju seje. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati,...

Naslov

Opozicija zavlekla sejo: Odbor DZ celo noč razpravljal o protikoronskem paketu, seja še
teče

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 27. 5. 2020

Avtor

M. R.

Teme

Gradbeni zakon

...pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano
tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve izdajanja gradbenih
dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe...

Naslov

Turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...v nadaljevanju seje. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati,...

Naslov

Nagrada okoljevarstvenikom: izlet na policijo in 583 evrov globe za spomin

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeni zakon

...prvega omiliti. Ta namreč močno zaostruje pogoje sodelovanja nevladnih organizacij v upravnih in sodnih postopkih;
vsebinsko sledi predlaganim spremembam gradbenega zakona, ki jih prinaša tretji protikoronski megapaket.
Obravnavo slednjega so poslanci prav tako začeli včeraj ponoči. Sprejemanje obeh zakonov je minilo v senci...
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Naslov

Odbor po 12 urah še niti sredi tretjega protikoronskega zakona

Medij

Hudo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

A. G.

Teme

Gradbeni zakon

...pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano
tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve izdajanja gradbenih
dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe...

Naslov

Turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki, koristiti pa jih bo mogoče do konca leta

Medij

Hudo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

STA , M. N.

Teme

Gradbeni zakon

...v nadaljevanju seje. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati,...

Naslov

MARATONSKA RAZPRAVA O TRETJEM PROTIKORONSKEM ZAKONU: Postopek
zavlačujejo poslanci opozicije, Irglova na robu solz

Medij

Regionalobala.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

A. S.

Teme

Gradbeni zakon

...pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano
tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve izdajanja gradbenih
dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe...

Naslov

TURISTIČNI BONI BODO PRENOSLJIVI MED SORODNIKI: Preverite, v katerih primerih
bo to veljalo

Medij

Regionalobala.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

T. Ž.

Teme

Gradbeni zakon

...v nadaljevanju seje. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati,...

Naslov

3 dejstva o trgu dela med epidemijo koronavirusa

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 27. 5. 2020

Avtor

Lana Dakić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...evidence odjavilo 5.384 brezposelnih, zaposlilo se jih je 4.462, kažejo neuradni podatki zavoda. Največ brezposelnih
se je marca in aprila zaposlilo v gradbeništvu, predelovalnih dejavnostih, trgovini. Delodajalci so najpogosteje iskali
gradbene delavce in prodajalce, nekaj podjetij pa je zaposlovalo tudi natakarje...
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Naslov

3 dejstva o trgu dela v času epdemije koronavirusa

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 27. 5. 2020

Avtor

Lana Dakić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...evidence odjavilo 5.384 brezposelnih, zaposlilo se jih je 4.462, kažejo neuradni podatki zavoda. Največ brezposelnih
se je marca in aprila zaposlilo v gradbeništvu, predelovalnih dejavnostih, trgovini. Delodajalci so najpogosteje iskali
gradbene delavce in prodajalce, nekaj podjetij pa je, zaposlovalo tudi natakarje...

Naslov

Eva Irgl zaradi Mihe Kordiša na robu solz: takega "pobalinskega obnašanja" v 16 letih v DZ
še ni doživela

Medij

Reporter.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano
tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve izdajanja gradbenih
dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe...

Naslov

Turistični vavčerji bodo prenosljivi med družinskimi člani, izplačilo v denarju ne bo mogoče

Medij

Reporter.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...v nadaljevanju seje. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati,...

Naslov

Odbor po 12 urah še niti sredi tretjega protikoronskega zakona

Medij

Maribor24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano
tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve izdajanja gradbenih
dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe...

Naslov

Odbor po 12 urah še niti sredi tretjega protikoronskega zakona

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano
tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve izdajanja gradbenih
dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe...
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Naslov

Turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...v nadaljevanju seje. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati,...

Naslov

Turistični boni bodo prenosljivi med družinskimi člani

Medij

Aktivni.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...v nadaljevanju seje. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati,...

Naslov

Leva opozicija celo noč blokirala sprejetje nujnih zakonov za pomoč posameznikom in
gospodarstvu! S tem povzročajo nepopravljivo škodo sto tisočem delavcev!

Medij

Nova24tv.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

Sara Kovač

Teme

Gradbeni zakon

... Levica je skupaj z LMŠ in SD pripravila več dopolnil, ki pa niso bila sprejeta. Tako v ukrepih ostaja zapisano tudi
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve izdajanja gradbenih
dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih, zaradi česar...

Naslov

Turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki

Medij

Mladina.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

STA , I. K.

Teme

Gradbeni zakon

...v nadaljevanju seje. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati,...

Naslov

ZDAJ JE JASNO: Od katerih sorodnikov boste smeli porabiti vavčerje?

Medij

Sobotainfo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...v nadaljevanju seje. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati,...
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Naslov

Nagrada okoljevarstvenikom: izlet na policijo in 583 evrov globe za spomin

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeni zakon

...prvega omiliti. Ta namreč močno zaostruje pogoje sodelovanja nevladnih organizacij v upravnih in sodnih postopkih;
vsebinsko sledi predlaganim spremembam gradbenega zakona, ki jih prinaša tretji protikoronski megapaket.
Obravnavo slednjega so poslanci prav tako začeli včeraj ponoči. Sprejemanje obeh zakonov je minilo v senci...

Naslov

Odbor za delo tudi po celonočni razpravi ni prišel skozi tretji protikoronski zakon

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

M. Z.

Teme

Gradbeni zakon

...skupaj z LMŠ-jem in SD-jem pripravili več dopolnil, ki niso bila sprejeta. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano
tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve izdajanja gradbenih
dovoljenj zaostrujejo pogoji za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi te...

Naslov

Poslanci vso noč v DZ, Eva Irgl na robu joka (VIDEO)

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

N. B.

Teme

Gradbeni zakon

...pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano
tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve izdajanja gradbenih
dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe...

Naslov

Eva Irgl na robu solz ob mukah tretjega protikoronskega paketa

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

G. G.

Teme

Gradbeni zakon

...pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano
tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve izdajanja gradbenih
dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe...

Naslov

Turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki

Medij

Njena.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...v nadaljevanju seje. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati,...
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Internet
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Internet
Zaporedna št.
39

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
40

Povzetek

Naslov

ZDAJ JE JASNO: Od katerih sorodnikov boste smeli porabiti vavčerje?

Medij

Ptujinfo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...v nadaljevanju seje. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati,...

Naslov

Eva Irgl na robu solz ugotovila, da takega pobalinskega obnašanja še ni doživela

Medij

Vecerkoroska.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

STA , M. R.

Teme

Gradbeni zakon

...pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano
tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve izdajanja gradbenih
dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe...

Naslov

Eva Irgl na robu solz ob mukah tretjega protikoronskega paketa

Medij

Pomurje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

G. G.

Teme

Gradbeni zakon

...pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano
tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve izdajanja gradbenih
dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe...

Naslov

Irglova Kordišu na razpravi izrekla več opominov in dodala, da takega pobalinskega
obnašanja še ni doživela

Medij

Pomurje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano
tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve izdajanja gradbenih
dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe...

Naslov

Turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki

Medij

Radiokrka.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...v nadaljevanju seje. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati,...
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Internet
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Internet
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Internet
Zaporedna št.
45

Povzetek

Naslov

Poziv poslancem: Sprejmite dopolnila #PKP3

Medij

Si21.com, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...razpolovil, tudi v juniju ni pričakovati okrevanja. V drugih najbolj prizadetih panogah so poleg turizma in gostinstva
med drugim še tekstilna industrija, gradbeništvo, papirno predelovalna industrija in založništvo, zato je po naši oceni,
vključujoč dobaviteljsko verigo, ogroženih 35.000 delovnih mest. Ravno zato je...

Naslov

Nujna čimprejšnja izgradnja trajnega odlagališča za manj radioaktivne odpadke

Medij

Novice24.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Graditev odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke ob Jedrski elektrarni Krško ne poteka po načrtih.
Postopki so se zavlekli, tudi Hrvaška se do skrbi...

Naslov

MARATONSKA RAZPRAVA O TRETJEM PROTIKORONSKEM ZAKONU: Postopek
zavlačujejo poslanci opozicije, Irglova na robu solz

Medij

Regionalgoriska.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

A. S.

Teme

Gradbeni zakon

...pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano
tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve izdajanja gradbenih
dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe...

Naslov

Levica spet z destruktivnimi poslovniškimi blokadami: Odbor po 12 urah še niti sredi
tretjega protikoronskega zakona!

Medij

Politikis.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano
tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve izdajanja gradbenih
dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe...

Naslov

TURISTIČNI BONI BODO PRENOSLJIVI MED SORODNIKI: Preverite, v katerih primerih
bo to veljalo

Medij

Regionalgoriska.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

T. Ž.

Teme

Gradbeni zakon

...v nadaljevanju seje. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati,...
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Naslov

Ifo: Nemška podjetja še vedno odpuščajo

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...še povečala. Kazalnik zaposlovanja se je aprila oblikoval pri 86,3 točke. Potem ko so aprila vsi štirje sektorji storitve, proizvodnja, trgovina in gradbeništvo - zabeležili upad vrednosti kazalnika, so se razmere zdaj izboljšale v
treh, medtem ko proizvodna podjetja še vedno beležijo padajoč trend, so danes sporočili...

Naslov

Takole poslanci Levice ovirajo sprejem tretjega korona-paketa: parlamentarni odbor po
polžje počasi skozi predlog zakona

Medij

Demokracija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

C. R.

Teme

Gradbeni zakon

...pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano
tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve izdajanja gradbenih
dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe...

Naslov

So bili na delu ekosocialistični "nevladniki"? Na ministrstvu za okolje zaradi pošiljke z belim
prahom gasilske in sanitetne ekipe!

Medij

Demokracija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

C. R.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Vizjak z ukrepanjem omejil vpliv nevladnih organizacij na izdajanje gradbenih dovoljenj in naredil konec stihiji, ki je
vplivala tudi na koruptivne posle v gradbeništvu ter na višje cene stanovanj. Zato je mogoče predvidevati, da je pošiljka
z belim prahom verjetno eden od "performansov" iz vrst ekosocialističnih protestnikov....

Naslov

Poslanci vso noč v DZ, Eva Irgl na robu joka (VIDEO)

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

N. B.

Teme

Gradbeni zakon

...pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano
tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve izdajanja gradbenih
dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe...

Naslov

Turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...v nadaljevanju seje. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati,...
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Naslov

OFFstava

Medij

Radiostudent.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

L.I. Lucija Ivanuša

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ur na teden. V turizmu in gostinstvu je predvideno subvencionirano čakanje na delo do junija, paket pa vključuje tudi
podaljšanje ukrepov na področju gradbeništva z namenom hitrejšega pridobivanja gradbenih dovoljenj. To iz procesa
bolj kot ne izključi vse nevladnike, ki bi želeli gradnjo napraviti okolju prijazno...

Naslov

Blue Ocean Robotics prejme nagrado, ki izpostavlja vodilno vlogo pri razvoju robotov za
leto 2020, za hčerinsko podjetje UVD Robots, ki je uspešno v boju z virusi

Medij

O-sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...O Blue Ocean Robotics Blue Ocean Robotics razvija, proizvaja in prodaja profesionalne storitvene robote v
zdravstvu, gostinsko-turističnem sektorju, gradbeništvu, kmetijstvu in na drugih globalnih trgih. Nabor robotov vključuje
znamke, kot so roboti UVD, mobilni roboti za razkuževanje, roboti GoBe, mobilni teleprisotni...

Naslov

Dvanajst ur pa niso še niti na polovici

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano
tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve izdajanja gradbenih
dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe...

Naslov

Turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki

Medij

Koroskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...v nadaljevanju seje. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati,...

Naslov

Turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...v nadaljevanju seje. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati,...

12

Internet
Zaporedna št.
56

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
57

Povzetek

Naslov

Z znanjem, strokovnostjo, ažurnostjo in prijaznostjo do zadovoljstva državljanov!

Medij

Bakos.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...106 (72) gradbenih dovoljenj, kar pomeni 34 gradbenih dovoljenj oziroma 47,22 % več kot v letu 2018. Norčič
poudarja, da so investitorji razočarani nad Gradbenim zakonom, saj dokler objekt ni dokončan (npr. nima fasade),
investitor ne more dobiti uporabnega dovoljenja in posledično objektu geodetska uprava ne more izdati...

Naslov

Turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki

Medij

Sloveniashop.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...v nadaljevanju seje. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati,...
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Turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki
Ljubljana, 27.05.2020, 9:40 | Posodobljeno pred 9 urami
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min

AVTOR

STA

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

Turistični boni, ki jih bodo z namenom pomoči turistični panogi
prejeli vsi prebivalci Slovenije, bodo prenosljivi med
družinskimi člani, so danes sklenili člani odbora DZ za delo.
Koristiti jih bo mogoče do konca leta, izplačilo v denarju pa ne
bo mogoče. Predloge opozicije, naj bo država bolj radodarna, je
odbor zavrnil.

Turistične bone za vse prebivalce predvideva predlog tretjega protikoronskega
zakona, ki je zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji novega koronavirusa.
DZ ga bo potrjeval na petkovi izredni seji, pred tem pa mora njegovo obravnavo
dokončati še odbor za delo kot matično delovno telo. Kdaj se bo to zgodilo,
predsednica odbora Eva Irgl (SDS) ob prekinitvi seje še ni znala povedati.
Do turističnih bonov bodo upravičene osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji
na dan 13. marca 2020, in sicer rojene do vključno leta 2002 v višini 200 evrov,
mlajše pa v višini 50 evrov. Koristiti jih bo mogoče za plačilo nočitve oz. nočitve
z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji.
"Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek,"je članom
odbora povedal minister za delo Janez Cigler Kralj. Pričakovati namreč je, da
bodo prejemniki bonov poleg nočitve koristili še druge storitve, s tem pa se bo
zelo pomagalo turizmu pri ponovnem zagonu po epidemiji novega
koronavirusa.
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Nekateri poslanci opozicije so predlagali, naj bo vrednost bonov višja, drugi pa,
naj se prejemnikom omogoči izplačilo vrednosti v denarju ali pa razširi krog
ponudnikov storitev, pri katerih jih bo mogoče koristiti. Odbor je vse te predloge

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

zavrnil, podprl pa je dopolnilo koalicije, s katerim se bolj natančno določa, v
katere nastanitvene obrate bo mogoče z bonom iti na kratek dopust.

Z bonom bo mogoče na kratek dopust v hotele, počitniške domove, turistične kmetije, zasebne sobe,
planinske domove, mladinska prenočišča, kampe in druge nastanitve. FOTO: iStock

Določili so tudi, da bodo boni prenosljivi med sorodniki v ravni vrsti do drugega
kolena, torej od starih staršev prek otrok do vnukov, med zakonci oz.
zunajzakonskimi partnerji ter med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki.
Koristiti jih bo mogoče do konca leta.
Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije
covida-19 prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu
gospodarstva po epidemiji. Eden od njih je subvencioniranje skrajšanega
delovnega časa, po katerem bo država za vsakega delavca, ki mu delodajalec
ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala nadomestilo
plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
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Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu
zakona predvideno tudi podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo. Odbor je
ob tem z dopolnilom koalicije natančno določil, za katere dejavnosti bo ukrep, ki
se sicer z majem izteka, veljal še do konca junija.
Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi državne pomoči
v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja, kot tudi pomoč
prevoznikom, žičničarjem in kmetom, pa delno kritje izgub v zdravstvu in krizni
dodatek za pripadnike civilne zaščite. O teh ukrepih bo odbor še razpravljal v
nadaljevanju seje.
S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona
vgradila tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi
se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje
gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati, čemur so namenili

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

velik del več kot 13-urne seje, a jim ni uspelo.
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Irglova na nočni seji na
robu solz obračunala s
Kordišem #video
Avtor: D.K.

3,20

Odbor DZ za delo niti po 13-urni razpravi, ki še
traja, ni pripravil tretjega protikoronskega
zakona za potrditev na petkovi izredni seji.
Postopek zavlačujejo poslanci opozicije,
predvsem Levice, ki jim uvodoma ni uspelo s
predlogom za zamik obravnave za nekaj dni.
Zakonski osnutek ima 87 členov, do zdaj so jih

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

pregledali dobro četrtino.
Predlog tretjega protikoronskega zakona je zamišljen kot izhodna
strategija po epidemiji novega koronavirusa, vlada pa je vanj
vgradila ukrepe, ocenjene na eno milijardo evrov.
Minister za delo Janez Cigler Kralj je sinoči ob začetku obravnave
dejal, da so s prvim in drugim svežnjem protikoronskih ukrepov
pomagali 1,3 milijona prebivalcem, z danes obravnavanim tretjim
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svežnjem pa se bo pomagalo vsem. Predlog zakona namreč prinaša
tudi turistične bone za vse prebivalce Slovenije, ki jih bodo lahko
unovčili pri ponudnikih turističnih nastanitev, piše STA.
NOVICE

Cigler Kralj: "Pripravljeni smo
pomagati vsakemu podjetju"
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je minister
izpostavil ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, s
katerim naj bi gospodarstvo spodbudili, da se po koncu epidemije
znova zažene. Država bo za vsakega delavca, ki mu delodajalec ne
bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala
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nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je
v predlogu zakona predvideno tudi podaljšanje subvencioniranja
čakanja na delo do konca junija. Poleg tega so vanj vgrajeni še
nekateri drugi ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki
nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja ter različne oblike
pomoči gospodarskim subjektom in drugim upravičencem na več
področjih.
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Predsedujoča odboru Eva Irgl na robu solz
S sprejetjem zakona se po pojasnilih vlade mudi, saj se veljavni
ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31. majem iztekajo. Vendar
poslancev Levice s tem ni prepričala, očitali so ji, da prva dva
protikoronska zakona nista dosegla svojega namena ravno zato, ker
se je hitelo s postopkom sprejemanja. Miha Kordiš (Levica) je zato
predlagal, naj se obravnavo preloži na četrtek, česar pa odbor ni
sprejel, poroča STA.
Predsedujoča na seji Eva Irgl (SDS) je tako sejo nadaljevala, v
opoziciji pa so se odzvali z dolgotrajnim predstavljanjem svojih
stališč do posameznih členov in vloženih dopolnil. Po nekaj

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

prekinitvah seje in izrečenih opominih Kordišu je Irglova po
poročanju STA na robu solz ugotovila, da takega pobalinskega
obnašanja v 16 letih svoje poslanske kariere še ni doživela.
NOVICE

Protestnike pred ministrstvom
odpeljali policisti #video
V Levici so skupaj z LMŠ in SD pripravili več dopolnil, od katerih
pa do zdaj ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v zakonskem besedilu

19

Siol.net
Država: Slovenija

27.05.2020
Sreda, 07:31

Kazalo

https://siol.net/novice/slovenija/na-maratonski-se...

4/4

ostaja zapisano tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene
zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve izdajanja gradbenih
dovoljenj zaostrujejo pogoji za sodelovanje nevladnih organizacij
pri teh postopkih. Zaradi te določbe so v torek pred okoljskim
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ministrstvom potekali tudi protesti.
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Turistični boni bodo
prenosljivi med sorodniki

0,03
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Avtor: D.K.

Turistični boni, ki jih bodo z namenom pomoči
turistični panogi prejeli vsi prebivalci Slovenije,
bodo prenosljivi med družinskimi člani, so
danes sklenili člani odbora DZ za delo. Koristiti
jih bo mogoče do konca leta, izplačilo v denarju
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pa ne bo mogoče. Predloge opozicije, naj bo
država bolj radodarna, je odbor zavrnil.
Turistične bone za vse prebivalce predvideva predlog tretjega
protikoronskega zakona, ki je zamišljen kot izhodna strategija po
epidemiji novega koronavirusa. DZ ga bo potrjeval na petkovi
izredni seji, pred tem pa mora njegovo obravnavo dokončati še
odbor za delo kot matično delovno telo. Kdaj se bo to zgodilo,
predsednica odbora Eva Irgl (SDS) ob prekinitvi seje še ni znala
povedati.
Do turističnih bonov bodo upravičeni ljudje s stalnim prebivališčem
v Sloveniji na dan 13. marca 2020, in sicer rojeni do vključno leta
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2002 v višini 200 evrov, mlajši pa v višini 50 evrov. Koristiti jih bo
mogoče za plačilo nočitve oziroma nočitve z zajtrkom v
nastanitvenih objektih v Sloveniji.
NOVICE

Vse podrobnosti o predlaganem unovčenju
turističnih bonov #video
"Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni
učinek," je članom odbora povedal minister za delo Janez Cigler
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Kralj. Pričakovano namreč je, da bodo prejemniki bonov poleg
nočitve koristili še druge storitve, s tem pa se bo zelo pomagalo
turizmu pri ponovnem zagonu po epidemiji novega koronavirusa.
Nekateri poslanci opozicije so predlagali, naj bo vrednost bonov
višja, drugi pa, naj se prejemnikom omogoči izplačilo vrednosti v
denarju ali pa razširi krog ponudnikov storitev, pri katerih jih bo
mogoče koristiti.
Odbor je vse te predloge zavrnil, podprl pa je dopolnilo koalicije, s
katerim se bolj natančno določa, v katere nastanitvene obrate bo
mogoče z bonom iti na kratek dopust. To so hoteli, počitniški
domovi, turistične kmetije, zasebne sobe, planinski domovi,
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mladinska prenočišča, kampi in druge nastanitve za krajši čas.

Prenosljivost bonov do drugega kolena
Določili so tudi, da bodo boni prenosljivi med sorodniki v ravni
vrsti do drugega kolena, torej od starih staršev prek otrok do
vnukov, med zakonci oziroma zunajzakonskimi partnerji ter med
otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki. Koristiti jih bo mogoče do
konca leta.
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Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic epidemije covid-19 prinaša še druge ukrepe za pomoč pri
ponovnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Eden od njih je
subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, po katerem bo država
za vsakega delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela
v polnem obsegu, subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od
pet do 20 ur tedensko.
NOVICE

Lepa gesta: brezplačen dopust za
zdravstvene delavce v Kempinskem
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je
v predlogu zakona predvideno tudi podaljšanje subvencioniranja
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. Odbor je ob tem z dopolnilom koalicije natančno
določil, za katere dejavnosti bo ukrep, ki se sicer maja izteka, veljal
še do konca junija.
Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi
državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za
podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom, pa
delno kritje izgub v zdravstvu in krizni dodatek za pripadnike

24

27.05.2020

Siol.net

Sreda, 11:07

Država: Slovenija

Kazalo

5/5

https://siol.net/novice/slovenija/turisticni-boni-...

civilne zaščite. O teh ukrepih bo odbor še razpravljal v nadaljevanju
seje.
S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega
protikoronskega zakona vgradila tudi podaljšanje ukrepov na
področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za
sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih
dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati, čemur so namenili
velik del več kot 13-urne seje, a jim ni uspelo.
VAS ZANIMA VEČ IZ TE TEME?

Koronavirus

dopust

počitnice
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turistični boni
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Poslanci vso noč v DZ, Eva Irgl na robu joka (VIDEO)
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slovenskenovice.si/novice/slovenija/poslanci-vso-noc-v-dz-eva-irgl-na-robu-joka-video-313065

Odbor DZ za delo niti po 12-urni razpravi še ni pripravil tretjega protikoronskega zakona za potrditev na
petkovi izredni seji. Postopek zavlačujejo poslanci opozicije, predvsem Levice, ki jim uvodoma ni uspelo s
predlogom za prestavitev obravnave za nekaj dni. Zakonski osnutek ima 87 členov, doslej so jih obdelali
dobro četrtino.
Predlog tretjega protikoronskega zakona je zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji novega
koronavirusa, vlada pa je vanj vgradila ukrepe, ocenjene na eno milijardo evrov.
Minister za delo Janez Cigler Kralj je v torek zvečer ob začetku obravnave dejal, da se je s prvim in
drugim paketom protikoronskih ukrepov pomagalo 1,3 milijona prebivalcem, z danes obravnavanim tretjim
paketom pa se bo vsem. Predlog zakona namreč prinaša tudi bone za vse prebivalce Slovenije, ki jih
bodo lahko unovčili pri ponudnikih turističnih nastanitev.
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je minister izpostavil subvencioniranje skrajšanega
delovnega časa, s katerim naj bi gospodarstvo spodbudili, da se po koncu epidemije znova zažene.
Država bo za vsakega delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu,
subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od 5 do 20 ur tedensko.
26

Slovenskenovice.si
Država: Slovenija

27.05.2020
Sreda, 07:07

Kazalo

https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/cl...

2/2

Predlog Kordiša odbor ni uslišal
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona predvideno tudi
podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo do konca junija. Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri
drugi ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja ter različne
oblike pomoči gospodarskim subjektom in drugim upravičencem na več področjih.
S sprejemom zakona se po pojasnilih vlade mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31.
majem iztekajo. Vendar poslancev Levice s tem ni prepričala, očitali so ji, da prva dva protikoronska
zakona nista dosegla svojega namena ravno zato, ker se je hitelo s postopkom sprejemanja. Miha
Kordiš (Levica) je zato predlagal, naj se obravnava preloži na četrtek, česar pa odbor ni sprejel.

Eva Irgl na robu joka
Predsedujoča na seji Eva Irgl (SDS) je tako sejo nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z dolgotrajnim
predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in vloženih dopolnil. Po nekaj prekinitvah seje in
izrečenih opominih Kordišu je Irglova na robu solz ugotovila, da takega pobalinskega obnašanja v 16 letih
svoje poslanske kariere še ni doživela.
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V Levici so skupaj z LMŠ in SD pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto. Tako
v zakonskem besedilu ostaja zapisano tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s
katerimi se zaradi pospešitve izdajanja gradbenih dovoljenj zaostrujejo pogoji za sodelovanje nevladnih
organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe so v torek pred okoljskim ministrstvom potekali tudi
protesti.
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Odbor za delo tudi po celonočni razpravi ni prišel skozi
tretji protikoronski zakon
Razprava je bila večkrat prekinjena
M. Z.| 27. maj 2020 ob 07:57 Zadnji poseg: 27. maj 2020 ob 10:00
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Minister za delo je kot ključni ukrep tretjega protikoronskega svežnja omenil subvencioniranje skrajšanega…

Odbor DZ-ja za delo po skoraj 14-urni razpravi ni pripravil tretjega protikoronskega
zakona za potrditev na petkovi izredni seji. Postopek so zavlačevali poslanci opozicije,
predvsem Levice, ki so opozarjali, da ni dovolj časa za celovito razpravo.
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Predlog tretjega protikoronskega zakona je zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji novega
koronavirusa, vlada pa je vanj vgradila ukrepe, ocenjene na eno milijardo evrov.
Minister za delo Janez Cigler Kralj je v torek zvečer ob začetku obravnave dejal, da se je s prvim in
drugim svežnjem protikoronskih ukrepov pomagalo 1,3 milijona prebivalcem, z danes obravnavanim
tretjim svežnjem pa se bo pomagalo vsem. Predlog zakona namreč prinaša tudi bone za vse
prebivalce Slovenije, ki jih bodo lahko unovčili pri ponudnikih turističnih nastanitev.
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je minister omenil ukrep subvencioniranja
skrajšanega delovnega časa, s katerim naj bi gospodarstvo spodbudili, da se po koncu epidemije
znova zažene. Država bo za vsakega delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v
polnem obsegu, subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona predvideno
tudi podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo do konca junija. Poleg tega so vanj vgrajeni še
nekateri drugi ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za
podjetja ter različne oblike pomoči gospodarskim subjektom in drugim upravičencem na več
področjih.

Turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki
Kot so sklenili člani odbora za delo, bodo turistični boni, ki jih bodo z namenom pomoči turistični
panogi prejeli vsi prebivalci Slovenije, prenosljivi med družinskimi člani do drugega kolena - torej od
starih staršev prek otrok do vnukov, med zakonci oz. zunajzakonskimi partnerji ter med otroci in
njihovimi zakonitimi zastopniki. Do turističnih bonov bodo upravičene osebe s stalnim prebivališčem
v Sloveniji na dan 13. marca 2020, in sicer rojene do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajše pa v
višini 50 evrov. Za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji jih bo
mogoče koristiti do konca leta.
"Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek," je članom odbora povedal
minister za delo Janez Cigler Kralj. Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki bonov poleg nočitve
koristili še druge storitve, s tem pa se bo zelo pomagalo turizmu pri ponovnem zagonu po epidemiji
novega koronavirusa. Nekateri poslanci opozicije so predlagali, naj bo vrednost bonov višja, drugi pa,
naj se prejemnikom omogoči izplačilo vrednosti v denarju ali pa razširi krog ponudnikov storitev, pri
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nja posvečena težavam turistične panoge. Foto: BoBo

katerih jih bo mogoče koristiti.
Odbor je vse te predloge zavrnil, podprl pa je dopolnilo koalicije, s katerim se bolj natančno določa, v
katere nastanitvene obrate bo mogoče z bonom iti na kratek dopust. To so hoteli, počitniški domovi,
turistične kmetije, zasebne sobe, planinski domovi, mladinska prenočišča, kampi in druge nastanitve
za krajši čas.

Opomini in prekinitve
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S sprejemom zakona se po pojasnilih vlade mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31.
majem iztekajo. Vendar poslancev Levice s tem ni prepričala, očitali so ji, da prva dva protikoronska
zakona nista dosegla svojega namena ravno zato, ker se je hitelo s postopkom sprejemanja. Miha
Kordiš (Levica) je zato predlagal, naj se obravnava preloži na četrtek, česar pa odbor ni sprejel.
Predsedujoča na seji Eva Irgl (SDS) je tako sejo nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z
dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in vloženih dopolnil. Kot poroča
STA, je po nekaj prekinitvah seje in izrečenih opominih Kordišu Irglova na robu solz ugotovila, da
takega "pobalinskega" obnašanja v 16 letih svoje poslanske kariere še ni doživela.
V Levici so skupaj z LMŠ-jem in SD-jem pripravili več dopolnil, ki niso bila sprejeta. Tako v zakonskem
besedilu ostaja zapisano tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z
namenom pospešitve izdajanja gradbenih dovoljenj zaostrujejo pogoji za sodelovanje nevladnih
organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe so v torek pred okoljskim ministrstvom potekali tudi
protesti.
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Eva Irgl je sejo prekinila po skoraj 14 urah razprav. Kdaj bo odbor nadaljeval delo, še ni znano.
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Dvanajst ur pa niso še niti na polovici
zurnal24.si/slovenija/dvanajst-ur-pa-niso-se-niti-na-polovici-347526
May 27, 2020

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

Odbor DZ za delo po dvanajsturni razpravi še ni pripravil tretjega protikoronskega
zakona za potrditev na petkovi izredni seji.
Postopek zavlačujejo poslanci opozicije, predvsem Levice, ki uvodoma niso uspeli s
predlogom za zamik obravnave za nekaj dni. Zakonski osnutek ima 87 členov,
doslej so jih obdelali dobro četrtino. Predlog tretjega protikoronskega zakona je
zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji novega koronavirusa, vlada pa je vanj
vgradila ukrepe, ocenjene na eno milijardo evrov.
Minister za delo Janez Cigler Kralj je v torek zvečer ob začetku obravnave dejal,
da se je s prvim in drugim paketom protikoronskih ukrepov pomagalo 1,3 milijona
prebivalcem, z danes obravnavanim tretjim paketom pa se bo pomagalo vsem.
Predlog zakona namreč prinaša tudi bone za vse prebivalce Slovenije, ki jih bodo
lahko unovčili pri ponudnikih turističnih nastanitev.
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je minister izpostavil ukrep
subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, s katerim naj bi gospodarstvo
spodbudili, da se po koncu epidemije znova zažene. Država bo za vsakega delavca,
ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala
nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu
zakona predvideno tudi podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo do konca
junija. Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi državne
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pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja ter različne oblike
pomoči gospodarskim subjektom in drugim upravičencem na več področjih.
S sprejemom zakona se po pojasnilih vlade mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč
ob epidemiji z 31. majem iztekajo. Vendar poslancev Levice s tem ni prepričala,
očitali so ji, da prva dva protikoronska zakona nista dosegla svojega namena ravno
zato, ker se je hitelo s postopkom sprejemanja. Miha Kordiš (Levica) je zato
predlagal, naj se obravnavo preloži na četrtek, česar pa odbor ni sprejel.
Predsedujoča na seji Eva Irgl (SDS) je tako sejo nadaljevala, v opoziciji pa so se
odzvali z dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in
vloženih dopolnil. Po nekaj prekinitvah seje in izrečenih opominih Kordišu je Irglova
na robu solz ugotovila, da takega pobalinskega obnašanja v 16 letih svoje
poslanske kariere še ni doživela.
V Levici so skupaj z LMŠ in SD pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še
nobeno sprejeto. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano tudi podaljšanje
ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve
izdajanja gradbenih dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij
pri teh postopkih. Zaradi te določbe so v torek pred okoljskim ministrstvom potekali
tudi protesti.

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

dezurni@zurnal24.si
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Eva Irgl na robu solz ob mukah tretjega
protikoronskega paketa

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

novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5ecdf7d740b1d/eva-irgl-na-robu-solz-ob-mukah-tretjegaprotikoronskega-paketa

Predlog tretjega protikoronskega zakona je zamišljen kot izhodna strategija po
epidemiji novega koronavirusa, vlada pa je vanj vgradila ukrepe, ocenjene na eno
milijardo evrov.
Minister za delo Janez Cigler Kralj je v torek zvečer ob začetku obravnave dejal,
da se je s prvim in drugim paketom protikoronskih ukrepov pomagalo 1,3 milijona
prebivalcem, z danes obravnavanim tretjim paketom pa se bo pomagalo vsem.
Predlog zakona namreč prinaša tudi bone za vse prebivalce Slovenije, ki jih bodo
lahko unovčili pri ponudnikih turističnih nastanitev.
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je minister izpostavil ukrep
subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, s katerim naj bi gospodarstvo
spodbudili, da se po koncu epidemije znova zažene. Država bo za vsakega delavca,
ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala
nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu
zakona predvideno tudi podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo do konca
junija. Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi državne
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pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja ter različne oblike
pomoči gospodarskim subjektom in drugim upravičencem na več področjih.
Predstavljanje stališč, dopolnil, prekinitve
S sprejemom zakona se po pojasnilih vlade mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč
ob epidemiji z 31. majem iztekajo. Vendar poslancev Levice s tem ni prepričala,
očitali so ji, da prva dva protikoronska zakona nista dosegla svojega namena ravno
zato, ker se je hitelo s postopkom sprejemanja. Miha Kordiš (Levica) je zato
predlagal, naj se obravnavo preloži na četrtek, česar pa odbor ni sprejel.
Pobalinsko obnašanje

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

Predsedujoča na seji Eva Irgl (SDS) je tako sejo nadaljevala, v opoziciji pa so se
odzvali z dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in
vloženih dopolnil. Po nekaj prekinitvah seje in izrečenih opominih Kordišu je Irglova
na robu solz ugotovila, da takega pobalinskega obnašanja v 16 letih svoje
poslanske kariere še ni doživela.
V Levici so skupaj z LMŠ in SD pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še
nobeno sprejeto. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano tudi podaljšanje
ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve
izdajanja gradbenih dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij
pri teh postopkih. Zaradi te določbe so v torek pred okoljskim ministrstvom potekali
tudi protesti.
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Odbor po 12 urah še niti sredi tretjega
protikoronskega zakona
Odbor DZ za delo niti po 12-urni razpravi še ni pripravil tretjega protikoronskega zakona za potrditev na petkovi izredni
seji. Postopek zavlačujejo poslanci opozicije, predvsem Levice, ki uvodoma niso uspeli s predlogom za zamik obravnave
za nekaj dni. Zakonski osnutek ima 87 členov, doslej so jih obdelali dobro četrtino.
Predlog tretjega protikoronskega zakona je zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji novega koronavirusa, vlada pa
je vanj vgradila ukrepe, ocenjene na eno milijardo evrov.
Minister za delo Janez Cigler Kralj je v torek zvečer ob začetku obravnave dejal, da se je s prvim in drugim paketom
protikoronskih ukrepov pomagalo 1,3 milijona prebivalcem, z danes obravnavanim tretjim paketom pa se bo pomagalo
vsem. Predlog zakona namreč prinaša tudi bone za vse prebivalce Slovenije, ki jih bodo lahko unovčili pri ponudnikih
turističnih nastanitev.
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je minister izpostavil ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega
časa, s katerim naj bi gospodarstvo spodbudili, da se po koncu epidemije znova zažene. Država bo za vsakega delavca,
ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do
20 ur tedensko.

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

Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona predvideno tudi podaljšanje
subvencioniranja čakanja na delo do konca junija. Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi državne
pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja ter različne oblike pomoči gospodarskim subjektom in
drugim upravičencem na več področjih.
S sprejemom zakona se po pojasnilih vlade mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31. majem iztekajo.
Vendar poslancev Levice s tem ni prepričala, očitali so ji, da prva dva protikoronska zakona nista dosegla svojega
namena ravno zato, ker se je hitelo s postopkom sprejemanja. Miha Kordiš (Levica) je zato predlagal, naj se obravnavo
preloži na četrtek, česar pa odbor ni sprejel.
Predsedujoča na seji Eva Irgl (SDS) je tako sejo nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z dolgotrajnim predstavljanjem
svojih stališč do posameznih členov in vloženih dopolnil. Po nekaj prekinitvah seje in izrečenih opominih Kordišu je
Irglova na robu solz ugotovila, da takega pobalinskega obnašanja v 16 letih svoje poslanske kariere še ni doživela.
V Levici so skupaj z LMŠ in SD pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v zakonskem
besedilu ostaja zapisano tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom
pospešitve izdajanja gradbenih dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi
te določbe so v torek pred okoljskim ministrstvom potekali tudi protesti.
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Turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki
Turistični boni, ki jih bodo z namenom pomoči turistični panogi prejeli vsi prebivalci Slovenije, bodo prenosljivi med
družinskimi člani, so danes sklenili člani odbora DZ za delo. Koristiti jih bo mogoče do konca leta, izplačilo v denarju pa
ne bo mogoče. Predloge opozicije, naj bo država bolj radodarna, je odbor zavrnil.
Turistične bone za vse prebivalce predvideva predlog tretjega protikoronskega zakona, ki je zamišljen kot izhodna
strategija po epidemiji novega koronavirusa. DZ ga bo potrjeval na petkovi izredni seji, pred tem pa mora njegovo
obravnavo dokončati še odbor za delo kot matično delovno telo. Kdaj se bo to zgodilo, predsednica odbora Eva Irgl (SDS)
ob prekinitvi seje še ni znala povedati.
Do turističnih bonov bodo upravičene osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020, in sicer rojene do
vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajše pa v višini 50 evrov. Koristiti jih bo mogoče za plačilo nočitve oz. nočitve z
zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji.
"Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek," je članom odbora povedal minister za delo Janez
Cigler Kralj. Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki bonov poleg nočitve koristili še druge storitve, s tem pa se bo zelo
pomagalo turizmu pri ponovnem zagonu po epidemiji novega koronavirusa.
Nekateri poslanci opozicije so predlagali, naj bo vrednost bonov višja, drugi pa, naj se prejemnikom omogoči izplačilo
vrednosti v denarju ali pa razširi krog ponudnikov storitev, pri katerih jih bo mogoče koristiti.
Odbor je vse te predloge zavrnil, podprl pa je dopolnilo koalicije, s katerim se bolj natančno določa, v katere nastanitvene
obrate bo mogoče z bonom iti na kratek dopust. To so hoteli, počitniški domovi, turistične kmetije, zasebne sobe,
planinski domovi, mladinska prenočišča, kampi in druge nastanitve za krajši čas.

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

Določili so tudi, da bodo boni prenosljivi med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena, torej od starih staršev prek otrok
do vnukov, med zakonci oz. zunajzakonskimi partnerji ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki. Koristiti jih bo
mogoče do konca leta.
Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19 prinaša še druge ukrepe za
pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Eden od njih je subvencioniranje skrajšanega delovnega časa,
po katerem bo država za vsakega delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu,
subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona predvideno tudi podaljšanje
subvencioniranja čakanja na delo. Odbor je ob tem z dopolnilom koalicije natančno določil, za katere dejavnosti bo ukrep,
ki se sicer z majem izteka, veljal še do konca junija.
Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev
za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom, pa delno kritje izgub v zdravstvu in krizni dodatek za
pripadnike civilne zaščite. O teh ukrepih bo odbor še razpravljal v nadaljevanju seje.
S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi podaljšanje ukrepov na
področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje
gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik del več kot 13-urne seje, a jim ni
uspelo.
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GZS poziva k podaljšanju ukrepa čakanja na
delo
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je poslance danes pozvala, naj ob sprejemanju tretjega protikoronskega paketa
potrdijo tudi dopolnilo, s katerimi bi podaljšali ukrep čakanja na delo za vse dejavnosti za mesec junij ter omogočili
sočasno uporabo ukrepov čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa. S tem bi ohranili delovna mesta.
"Čeprav je epidemija preklicana, gospodarstvo še vedno čuti posledice pri poslovanju, ki se krči," poudarjajo na GZS.
Številne dejavnosti so doživele največje upade prometa v svoji zgodovini, so izpostavili.
Obseg proizvodnje v avtomobilski industriji, ki predstavlja 10 odstotkov slovenskega BDP, se je v zadnjih dveh mesecih
po ocenah strateškega razvojnega inovacijskega partnerstva na področju mobilnosti razpolovil, tudi v juniju ni pričakovati
okrevanja. V drugih najbolj prizadetih panogah so poleg turizma in gostinstva med drugim še tekstilna industrija,
gradbeništvo, papirno predelovalna industrija in založništvo. Po oceni GZS se, vključujoč dobaviteljsko verigo, ogroženih
35.000 delovnih mest.
Zato je po njihovem pomembno, da se ukrep čakanja na delo podaljša za vse dejavnosti in ga lahko izkoristijo vsi
gospodarski subjekti, ki so jim prihodki padli za več kot 20 odstotkov, vsaj za mesec junij. Tak ukrep je bil usklajen med
vsemi socialnimi partnerji v delovni skupini Ekonomsko socialnega sveta, a naknadno spremenjen in umaknjen iz
nadaljnje obravnave. GZS poziva, da se ta koristni ukrep ponovno umesti v protikoronski zakon.

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

Podjetjem bi izjemno koristila tudi možnost kombiniranja ukrepa čakanja na delo z ukrepom skrajšanega delovnega časa,
so dodali. To bi jim omogočilo bistveno večjo fleksibilnost pri izvajanju in načrtovanju poslovnih aktivnosti glede na
spreminjajoče se razmere na domačem in globalnem trgu.
"V gospodarstvu ocenjujemo, da bo junija postalo bolj jasno, kako se bo gospodarska slika razvijala na ključnih izvoznih
trgih v naslednjih mesecih, od česar je odvisno tudi poslovanje velikega dela gospodarstva," so še dodali. "Če bomo
uspeli tudi naslednje nestanovitne mesece preživeti tako, kot smo zadnje, ko smo ohranili večino delovnih mest in
podjetij, lahko Slovenija izide tudi iz sedanje krize kot zmagovalka."
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Moskva bo s 1. junijem zrahljala ukrepe proti
koronavirusu
V Moskvi bodo s 1. junijem odpravili več omejitev, ki so jih konec marca sprejeli za zajezitev širjenja novega
koronavirusa, je danes napovedal moskovski župan Sergej Sobjanin. Odprle se bodo številne trgovine, ob določenih
pogojih se bodo Moskovčani znova lahko sprehajali.
"S 1. junijem predlagamo odprtje ne le trgovin s hrano, ampak tudi neživilskih trgovin," je Sobjanin med videokonferenco
dejal ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.
Znova bodo po besedah župana dovoljeni tudi sprehodi, a na nadzorovan način, tako da ne bi bilo v istem času zunaj
preveč ljudi. Za vsako stanovanjsko poslopje bo tako odrejena ura za izhode, je pojasnil. Trenutno je mogoče iti zgolj do
najbližje trgovine ali na sprehod s psom v krogu 100 metrov od doma.
Obratovati bodo lahko znova začele tudi storitve, pri katerih ni potreben daljši človeški stik, kot so pralnice, čistilnice in
popravljalnice.
Odprtih sicer ostaja še nekaj vprašanj, denimo glede odprtja trgovskih centrov in morebitnih omejitev hkratnega števila
kupcev v trgovinah. Odlok s podrobnostmi naj bi bil objavljen v naslednjih dveh dneh, poroča francoska tiskovna agencija
AFP.
Po besedah župana je sproščanje karantene mogoče zaradi izboljšanja situacije na področju širjenja novega
koronavirusa. Od 12. maja, ko so se na delo lahko vrnili zaposleni v gradbeništvu in industriji, naj bi število hospitalizacij
zaradi covida-19 padlo za 40 odstotkov.

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

"Uspeli smo se izogniti težkemu scenariju," je dejal Sobjanin in dodal, da sedaj razmere nadzorujejo. Upa, da se bodo še
izboljšale. Putin je glede situacije v prestolnici dejal, da so ravnali proaktivno in niso izgubljali časa.
V Rusiji so doslej zabeležili 370.680 potrjenih primerov okužbe, od tega več kot 171.000 prav v Moskvi. Skupaj je umrlo
3968 ljudi.
V torek je Kremelj sporočil, da bodo vojaško parado ob 75. obletnici zmage v drugi svetovni vojni izvedli 24. junija.
Parada bi morala glede na prvotne načrte v Moskvi potekati 9. maja, a so jo zaradi zdravstvene krize preložili.
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Turistični boni bodo prenosljivi med družinskimi člani
bon

Koristiti jih bo mogoče do konca leta

dopust
koronavi
turizem
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Turistični boni, ki jih bodo z namenom pomoči turistični panogi prejeli vsi prebivalci Slovenije, bodo
prenosljivi med družinskimi člani, so sklenili člani odbora DZ za delo. Koristiti jih bo mogoče do konca leta,
izplačilo v denarju pa ne bo mogoče. Predloge opozicije, naj bo država bolj radodarna, je odbor zavrnil.

Turistične bone za vse prebivalce predvideva predlog tretjega protikoronskega zakona, ki je zamišljen kot izhodna strategija
po epidemiji novega koronavirusa. DZ ga bo potrjeval na petkovi izredni seji, pred tem pa mora njegovo obravnavo
dokončati še odbor za delo kot matično delovno telo. Kdaj se bo to zgodilo, predsednica odbora Eva Irgl (SDS) ob prekinitvi
seje še ni znala povedati.
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Do turističnih bonov bodo upravičene osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020, in sicer rojene do
vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajše pa v višini 50 evrov. Koristiti jih bo mogoče za plačilo nočitve oz. nočitve z
zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji.

"Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek," je članom odbora povedal minister za delo Janez
Cigler Kralj. Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki bonov poleg nočitve koristili še druge storitve, s tem pa se bo zelo
pomagalo turizmu pri ponovnem zagonu po epidemiji novega koronavirusa.

Nekateri poslanci opozicije so predlagali, naj bo vrednost bonov višja, drugi pa, naj se prejemnikom omogoči izplačilo
vrednosti v denarju ali pa razširi krog ponudnikov storitev, pri katerih jih bo mogoče koristiti.
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Odbor je vse te predloge zavrnil, podprl pa je dopolnilo koalicije, s katerim se bolj natančno določa, v katere nastanitvene
obrate bo mogoče z bonom iti na kratek dopust. To so hoteli, počitniški domovi, turistične kmetije, zasebne sobe, planinski
domovi, mladinska prenočišča, kampi in druge nastanitve za krajši čas.

Določili so tudi, da bodo boni prenosljivi med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena, torej
od starih staršev prek otrok do vnukov, med zakonci oz. zunajzakonskimi partnerji ter med
otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki. Koristiti jih bo mogoče do konca leta.

Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19 prinaša še druge ukrepe za
pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Eden od njih je subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, po
katerem bo država za vsakega delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala
nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
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Podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona predvideno tudi podaljšanje
subvencioniranja čakanja na delo. Odbor je ob tem z dopolnilom koalicije natančno določil, za katere dejavnosti bo ukrep, ki
se sicer z majem izteka, veljal še do konca junija.
Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za
podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom, pa delno kritje izgub v zdravstvu in krizni dodatek za
pripadnike civilne zaščite. O teh ukrepih bo odbor še razpravljal v nadaljevanju seje.
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S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi podaljšanje ukrepov na
področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje
gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik del več kot 13-urne seje, a jim ni uspelo.
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Opozicija zavlekla sejo: Odbor
DZ celo noč razpravljal o
protikoronskem paketu, seja še
teče

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj ROBERT BALEN

42

27.05.2020

Vecer.com

Sreda, 07:10

Država: Slovenija

Kazalo

2/3

https://www.vecer.com/opozicija-zavlekla-sejo-odbo...

STA, M.R.

27.05.2020, 07.10

Odbor DZ za delo niti po 12-urni razpravi še ni pripravil tretjega
protikoronskega zakona za potrditev na petkovi izredni seji. Postopek
zavlačujejo poslanci opozicije, predvsem Levice, ki uvodoma niso uspeli
s predlogom za zamik obravnave za nekaj dni. Zakonski osnutek ima 87
členov, do 7. ure so jih obdelali dobro četrtino.
Predlog tretjega protikoronskega zakona je zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji
novega koronavirusa, vlada pa je vanj vgradila ukrepe, ocenjene na eno milijardo evrov.

Minister za delo Janez Cigler Kralj je v torek zvečer ob začetku obravnave dejal, da se je s
prvim in drugim paketom protikoronskih ukrepov pomagalo 1,3 milijona prebivalcem, z danes
obravnavanim tretjim paketom pa se bo pomagalo vsem. Predlog zakona namreč prinaša tudi
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bone za vse prebivalce Slovenije, ki jih bodo lahko unovčili pri ponudnikih turističnih
nastanitev.
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je minister izpostavil ukrep subvencioniranja
skrajšanega delovnega časa, s katerim naj bi gospodarstvo spodbudili, da se po koncu
epidemije znova zažene. Država bo za vsakega delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel
zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur
tedensko.
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona
predvideno tudi podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo do konca junija. Poleg tega so
vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki nepovratnih in
povratnih sredstev za podjetja ter različne oblike pomoči gospodarskim subjektom in drugim
upravičencem na več področjih.
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Levica predlagala preložitev obravnave
S sprejemom zakona se po pojasnilih vlade mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji
z 31. majem iztekajo. Vendar poslancev Levice s tem ni prepričala, očitali so ji, da prva dva
protikoronska zakona nista dosegla svojega namena ravno zato, ker se je hitelo s postopkom
sprejemanja. Miha Kordiš (Levica) je zato predlagal, naj se obravnavo preloži na četrtek, česar
pa odbor ni sprejel.
Predsedujoča na seji Eva Irgl (SDS) je tako sejo nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z
dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in vloženih dopolnil. Po
nekaj prekinitvah seje in izrečenih opominih Kordišu je Irglova na robu solz ugotovila, da
takega pobalinskega obnašanja v 16 letih svoje poslanske kariere še ni doživela.
V Levici so skupaj z LMŠ in SD pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno
sprejeto. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano tudi podaljšanje ukrepov na področju
gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve izdajanja gradbenih dovoljenj
zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe so v
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torek pred okoljskim ministrstvom potekali tudi protesti.

Šarec o nočnih sejah ...
Danes zjutraj je se na zavlačevanje s strani opozicije odzval predsednik LMŠ Marjan
Šarec. "Če se bo tako vodenje sej državnega zbora nadaljevalo in sklicevalo nočne seje
odborov, potem res ne vem, kakšen smisel ima, da imamo sploh opozicijo v DZ. Če se prav
spomnim, je Ivan Oman rekel, da gremo iz YU zato, da ne bo več nočnih sej. Aja, to je zato, ker
nisem ukrepal," je zapisal.
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Turistični boni bodo prenosljivi
med sorodniki
Turistični boni, ki jih bodo z namenom pomoči turistični panogi prejeli vsi
prebivalci Slovenije, bodo prenosljivi med družinskimi člani, so danes
sklenili člani odbora DZ za delo. Koristiti jih bo mogoče do konca leta,
izplačilo v denarju pa ne bo mogoče. Predloge opozicije, naj bo država bolj
radodarna, je odbor zavrnil.

Janez Cigler Kralj (Foto: Jaka Gasar)

Turistične bone za vse prebivalce predvideva
predlog tretjega protikoronskega zakona, ki je
zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji
novega koronavirusa. DZ ga bo potrjeval na

Vse objave

petkovi izredni seji, pred tem pa mora njegovo
obravnavo dokončati še odbor za delo kot
matično delovno telo. Kdaj se bo to zgodilo,
predsednica odbora Eva Irgl (SDS) ob prekinitvi
seje še ni znala povedati.
Do turističnih bonov bodo upravičene osebe s
stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13.
marca 2020, in sicer rojene do vključno leta 2002
v višini 200 evrov, mlajše pa v višini 50 evrov.
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Koristiti jih bo mogoče za plačilo nočitve oz.
nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v
Sloveniji.

ABOUT YOU
Sponzorisano
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ONLY
Nakupuj Zdaj
"Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel
multiplikativni učinek," je članom odbora povedal
minister za delo Janez Cigler Kralj. Pričakovati
namreč je, da bodo prejemniki bonov poleg
nočitve koristili še druge storitve, s tem pa se bo
zelo pomagalo turizmu pri ponovnem zagonu po
epidemiji novega koronavirusa.
Nekateri poslanci opozicije so predlagali, naj bo
vrednost bonov višja, drugi pa, naj se
prejemnikom omogoči izplačilo vrednosti v
denarju ali pa razširi krog ponudnikov storitev, pri
katerih jih bo mogoče koristiti.
Odbor je vse te predloge zavrnil, podprl pa je
dopolnilo koalicije, s katerim se bolj natančno
določa, v katere nastanitvene obrate bo mogoče
z bonom iti na kratek dopust. To so hoteli,
počitniški domovi, turistične kmetije, zasebne
sobe, planinski domovi, mladinska prenočišča,
kampi in druge nastanitve za krajši čas.
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Prenosljivost med sorodniki
v ravni vrsti do drugega
kolena
Določili so tudi, da bodo boni prenosljivi med
sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena, torej
od starih staršev prek otrok do vnukov, med
zakonci oz. zunajzakonskimi partnerji ter med
otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki. Koristiti
jih bo mogoče do konca leta.
Predlog zakona o interventnih ukrepih za
omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19
prinaša še druge ukrepe za pomoč pri
vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji.
Eden od njih je subvencioniranje skrajšanega
delovnega časa, po katerem bo država za
vsakega delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel
zagotavljati dela v polnem obsegu,
subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od
pet do 20 ur tedensko.
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo
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povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona
predvideno tudi podaljšanje subvencioniranja
čakanja na delo. Odbor je ob tem z dopolnilom
koalicije natančno določil, za katere dejavnosti
bo ukrep, ki se sicer z majem izteka, veljal še do
konca junija.
Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi
ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki
nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja, kot
tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom,
pa delno kritje izgub v zdravstvu in krizni dodatek
za pripadnike civilne zaščite. O teh ukrepih bo
odbor še razpravljal v nadaljevanju seje.
S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog
tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi
podaljšanje ukrepov na področju gradbene
zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za
sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih
izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so
poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik
del več kot 13-urne seje, a jim ni uspelo.
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Nagrada okoljevarstvenikom: izlet na policijo in 583 evrov globe za
spomin
Polemike ob spreminjanju zakona o ohranjanju narave in sprejemanju tretjega
protikoronskega paketa je zasenčil incident pred okoljskim ministrstvom. Šest
policistov je štiri mirne protestnike odvleklo v marico in jih odpeljalo na policijsko
postajo.
Anja Hreščak
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Varuhi narave so včeraj znova protestirali proti predlaganim zakonskim spremembam, ki močno omejujejo njihovo delovanje,
tokrat pred tremi vhodi ministrstva za okolje in prostor. Štiri sedeče protestnike so policisti odpeljali na policijsko postajo in jih
oglobili za skoraj 600 evrov. (Foto: Matjaž Rušt)

Poslanci so včeraj obravnavali spremembe zakona o ohranjanju narave, vključno s spornim
amandmajem, ki ga je vložila poslanska skupina SNS, in kopico drugih, s katerimi poskušajo
prvega omiliti. Ta namreč močno zaostruje pogoje sodelovanja nevladnih organizacij v upravnih
in sodnih postopkih; vsebinsko sledi predlaganim spremembam gradbenega zakona, ki jih

48

Dnevnik.si
Država: Slovenija

27.05.2020
Sreda, 06:15

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042930394/slovenija/nagrad...

2/3

prinaša tretji protikoronski megapaket. Obravnavo slednjega so poslanci prav tako začeli včeraj
ponoči. Sprejemanje obeh zakonov je minilo v senci incidenta pred ministrstvom za okolje, kjer
so dopoldne mirno protestirali kakšne trije ducati protestnikov.

Odstranili sedeče protestnike
»Okrog 9.30 je prišla policija in vztrajala, da moramo stran. Očitali so nam kršenje javnega reda
in miru. Ker nismo želeli oditi, so štiri od nas odvedli, nas na policiji identificirali ter nas zadrževali
kakšno uro in pol, nato pa nam izdali globo in nas izpustili,« je dogajanje opisalRok Rozman iz
nevladne organizacije Balkan River Defence. Trije bodo morali plačati po 583 evrov globe (četrti
je dobil nekoliko nižjo globo), in sicer zaradi kršitev zakonov o zasebnem varovanju, o varstvu
javnega reda in miru ter o osebni izkaznici. Policija je popisala tudi druge protestnike, ki so ostali
pred tremi vhodi ministrstva za okolje. »Namen mirnega protesta je bil opozoriti na to, da očitno
nič ne šteje, če jim piše 11.000 posameznikov, da nihče ne upošteva, da je peticijo za ohranjanje
narave podpisalo 25.000 ljudi v dveh dneh. Zdaj so nas morali slišati,« je poudaril Rozman.
Zakon o ohranjanju narave so sprva spremenili zgolj zaradi uskladitve s pravom EU. Poslanci
SNS so nato vložili dopolnilo, ki veliki večini nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu,
preprečuje, da bi tudi v prihodnje sodelovali v upravnih in sodnih postopkih. Sodelovali bi lahko le
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tisti, ki bi poslej izpolnjevali nove, zaostrene pogoje: društva bi morala imeti najmanj 50 aktivnih
članov, zavodi najmanj tri zaposlene s polnim delovnim časom in sedmo stopnjo izobrazbe,
ustanove pa najmanj 10.000 evrov premoženja. S tem so bili nezadovoljni celo v koaliciji, zato so
v SMC in NSi z dodatnimi amandmaji nekoliko omilili pogoje, ki jih je predlagala SNS.
O spremembah bodo poslanci glasovali danes, o vsebinsko enakih spremembah gradbene
zakonodaje v protikoronskem paketu pa v petek. S slednjimi želi sicer vlada pospešiti državne,
občinske in zasebne infrastrukturne investicije, s katerimi bi ublažila negativne posledice
epidemije na gospodarstvo.

Šokirani tudi evropski naravovarstveniki
Direktor centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) Goran
Forbici pojasnjuje, da tudi češki, švedski in avstrijski zakoni določajo nujno število članov, 100,
kot pogoj, da se lahko nevladne organizacije vključujejo v upravne in sodne postopke. Toda pri
tem gre za približno štirikrat večje države, kot je Slovenija, torej bi moral biti pogoj v Sloveniji
štirikrat nižji. »Podobnega pogoja glede števila in izobrazbene strukture zaposlenih ter
premoženja v evropski zakonodaji ne poznam,« poudarja. Sporno je tudi to, dodaja, da bodo
spremembe gradbene zakonodaje retroaktivne ter bodo veljale do konca leta 2021.
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Predvidene spremembe so dvignile na noge tudi deset največjih okoljskih organizacij v Evropi.
»Ukrepi so v nasprotju z evropskimi okoljskimi standardi. Pomenijo resno grožnjo demokratičnim
zakonodajnim postopkom, učinkovitemu podnebnemu ukrepanju in zaščiti biotske
raznovrstnosti,« so zapisali v pismu, ki so ga naslovili na premierja Janeza Janšo, ministra za
okolje Andreja Vizjaka, stalno predstavništvo Slovenije pri EU in evropsko komisarko za
človekove pravice Dunjo Mijatović. Še zlasti jih skrbi, da se sporne določbe sprejemajo brez
javnega posvetovanja in mimo rednih zakonodajnih postopkov.
Tudi Katja Huš iz organizacije Greenpeace opozarja, da evropske direktive nalagajo, da mora
posamezna država omogočiti čim širši dostop nevladnim organizacijam do upravnih in sodnih
postopkov. Uvajanje pogojev, ki jih velika večina društev in zavodov ne izpolnjuje, tak dostop
onemogoča. S tem kršijo tudi aarhuško konvencijo in slovensko ustavo. Lutra, Focus in Društvo
za preučevanje rib Slovenije so zato že zahtevali ustavno presojo spornih členov protikoronskega
zakona.
Minister Vizjak rešitve v zakonu še naprej neomajno zagovarja. »V Sloveniji še kako spoštujemo
standarde, ki jih predpisuje aarhuška konvencija,« je zatrdil. Vsaka nevladna organizacija lahko
sodeluje v javni obravnavi in pri razgrnitvi načrtov, toda država ne bo več vsem priznala, da
delujejo v javnem interesu. Prav ta status pa je ključen. »Mislim, da smo imeli doslej preohlapne
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

kriterije za podelitev tega pomembnega statusa,« je še dejal in proteste opisal kot »razmeroma
agresivne«.
Levica, LMŠ in SD si prizadevajo, da bi tudi v prihodnje imela vsaka nevladna organizacija, ki
deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave, pravico zastopati interese narave v
upravnih in sodnih postopkih.
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Odbor po 12 urah še niti sredi tretjega protikoronskega zakona
Save
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A. G., STA

Hudo.com

27. Maj 2020

Odbor DZ za delo niti po 12-urni razpravi še ni pripravil tretjega
protikoronskega zakona za potrditev na petkovi izredni seji. Postopek
zavlačujejo poslanci opozicije, predvsem Levice, ki uvodoma niso
uspeli s predlogom za zamik obravnave za nekaj dni. Zakonski osnutek
ima 87 členov, doslej so jih obdelali dobro četrtino.
3
Predlog tretjega protikoronskega zakona je zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji novega
koronavirusa, vlada pa je vanj vgradila ukrepe, ocenjene na eno milijardo evrov.
Minister za delo Janez Cigler Kralj je v torek zvečer ob začetku obravnave dejal, da se je s prvim in drugim
paketom protikoronskih ukrepov pomagalo 1,3 milijona prebivalcem, z danes obravnavanim tretjim
paketom pa se bo pomagalo vsem. Predlog zakona namreč prinaša tudi bone za vse prebivalce Slovenije, ki
jih bodo lahko unovčili pri ponudnikih turističnih nastanitev.
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Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je minister izpostavil ukrep subvencioniranja
skrajšanega delovnega časa, s katerim naj bi gospodarstvo spodbudili, da se po koncu epidemije znova
zažene. Država bo za vsakega delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu,
subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona predvideno tudi
podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo do konca junija. Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi
ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja ter različne oblike
pomoči gospodarskim subjektom in drugim upravičencem na več področjih.
S sprejemom zakona se po pojasnilih vlade mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31. majem
iztekajo. Vendar poslancev Levice s tem ni prepričala, očitali so ji, da prva dva protikoronska zakona nista
dosegla svojega namena ravno zato, ker se je hitelo s postopkom sprejemanja. Miha Kordiš (Levica) je zato
predlagal, naj se obravnavo preloži na četrtek, česar pa odbor ni sprejel.
Predsedujoča na seji Eva Irgl (SDS) je tako sejo nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z dolgotrajnim
predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in vloženih dopolnil. Po nekaj prekinitvah seje in
izrečenih opominih Kordišu je Irglova na robu solz ugotovila, da takega pobalinskega obnašanja v 16 letih
svoje poslanske kariere še ni doživela.
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V Levici so skupaj z LMŠ in SD pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto.
Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s
katerimi se z namenom pospešitve izdajanja gradbenih dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe so v torek pred okoljskim ministrstvom potekali tudi
protesti.
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Turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki, koristiti pa jih bo mogoče do konca leta
Save

AKTUALNO
M. N., STA
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Turistični boni, ki jih bodo z namenom pomoči turistični panogi prejeli vsi prebivalci Slovenije,
bodo prenosljivi med družinskimi člani, so danes sklenili člani odbora DZ za delo. Koristiti jih bo
mogoče do konca leta, izplačilo v denarju pa ne bo mogoče. Predloge opozicije, naj bo država bolj
radodarna, je odbor zavrnil.
4
Turistične bone za vse prebivalce predvideva predlog tretjega protikoronskega zakona, ki je zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji novega
koronavirusa. DZ ga bo potrjeval na petkovi izredni seji, pred tem pa mora njegovo obravnavo dokončati še odbor za delo kot matično delovno telo.
Kdaj se bo to zgodilo, predsednica odbora Eva Irgl (SDS) ob prekinitvi seje še ni znala povedati.
Do turističnih bonov bodo upravičene osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020, in sicer rojene do vključno leta 2002 v
višini 200 evrov, mlajše pa v višini 50 evrov. Koristiti jih bo mogoče za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji.
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“Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek,” je članom odbora povedal minister za delo Janez Cigler Kralj. Pričakovati
namreč je, da bodo prejemniki bonov poleg nočitve koristili še druge storitve, s tem pa se bo zelo pomagalo turizmu pri ponovnem zagonu po
epidemiji novega koronavirusa.
Nekateri poslanci opozicije so predlagali, naj bo vrednost bonov višja, drugi pa, naj se prejemnikom omogoči izplačilo vrednosti v denarju ali pa
razširi krog ponudnikov storitev, pri katerih jih bo mogoče koristiti.
Odbor je vse te predloge zavrnil, podprl pa je dopolnilo koalicije, s katerim se bolj natančno določa, v katere nastanitvene obrate bo mogoče z
bonom iti na kratek dopust. To so hoteli, počitniški domovi, turistične kmetije, zasebne sobe, planinski domovi, mladinska prenočišča, kampi in
druge nastanitve za krajši čas.
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Določili so tudi, da bodo boni prenosljivi med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena, torej od starih staršev prek otrok do vnukov, med zakonci
oz. zunajzakonskimi partnerji ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki. Koristiti jih bo mogoče do konca leta.
Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19 prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem
zagonu gospodarstva po epidemiji. Eden od njih je subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, po katerem bo država za vsakega delavca, ki mu
delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.

Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona predvideno tudi podaljšanje subvencioniranja čakanja na
delo. Odbor je ob tem z dopolnilom koalicije natančno določil, za katere dejavnosti bo ukrep, ki se sicer z majem izteka, veljal še do konca junija.
Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja, kot tudi
pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom, pa delno kritje izgub v zdravstvu in krizni dodatek za pripadnike civilne zaščite. O teh ukrepih bo
odbor še razpravljal v nadaljevanju seje.
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S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene
zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali
ta člen črtati, čemur so namenili velik del več kot 13-urne seje, a jim ni uspelo.
Teme
turistični boni

turizem
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Slovenija
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MARATONSKA RAZPRAVA O TRETJEM
PROTIKORONSKEM ZAKONU: Postopek
zavlačujejo poslanci opozicije, Irglova na robu
solz
Slovenija
A.S. - Uredništvo/STA - Foto: Twitter/Ministrstvo za finance/Boštjan Koritnik, Facebook/Eva Irgl - 27.05.2020
ob 07:30
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Odbor DZ za delo niti po 12-urni razpravi še ni pripravil tretjega
protikoronskega zakona za potrditev na petkovi izredni seji. Postopek
zavlačujejo poslanci opozicije, predvsem Levice, ki uvodoma niso uspeli s
predlogom za zamik obravnave za nekaj dni. Zakonski osnutek ima 87 členov,
doslej so jih obdelali dobro četrtino.
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Predlog tretjega protikoronskega zakona je zamišljen kot izhodna strategija po
epidemiji novega koronavirusa, vlada pa je vanj vgradila ukrepe, ocenjene na
eno milijardo evrov. Minister za delo Janez Cigler Kralj je v torek zvečer ob
začetku obravnave dejal, da se je s prvim in drugim paketom protikoronskih
ukrepov pomagalo 1,3 milijona prebivalcem, z danes obravnavanim tretjim
paketom pa se bo pomagalo vsem. Predlog zakona namreč prinaša tudi bone za
vse prebivalce Slovenije, ki jih bodo lahko unovčili pri ponudnikih turističnih
nastanitev.
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je minister izpostavil ukrep
subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, s katerim naj bi gospodarstvo
spodbudili, da se po koncu epidemije znova zažene. Država bo za vsakega
delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu,
subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
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Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v
predlogu zakona predvideno tudi podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo
do konca junija. Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi
državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja ter
različne oblike pomoči gospodarskim subjektom in drugim upravičencem na več
področjih.
S sprejemom zakona se po pojasnilih vlade mudi, saj se veljavni ukrepi za
pomoč ob epidemiji z 31. majem iztekajo. Vendar poslancev Levice s tem ni
prepričala, očitali so ji, da prva dva protikoronska zakona nista dosegla svojega
namena ravno zato, ker se je hitelo s postopkom sprejemanja. Miha
Kordiš(Levica) je zato predlagal, naj se obravnavo preloži na četrtek, česar pa
odbor ni sprejel.
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Pobalinsko obnašanje Irglovo pripeljalo na rob solz
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Predsedujoča na seji Eva Irgl (SDS) je tako sejo nadaljevala, v opoziciji pa so
se odzvali z dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč do posameznih
členov in vloženih dopolnil. Po nekaj prekinitvah seje in izrečenih opominih
Kordišu je Irglova na robu solz ugotovila, da takega pobalinskega obnašanja
v 16 letih svoje poslanske kariere še ni doživela.
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V Levici so skupaj z LMŠ in SD pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej
ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano tudi
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom
pospešitve izdajanja gradbenih dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe so v torek pred
okoljskim ministrstvom potekali tudi protesti.
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TURISTIČNI BONI BODO PRENOSLJIVI MED SORODNIKI:
Preverite, v katerih primerih bo to veljalo
Slovenija
T.Ž. - Uredništvo/STA - Foto: Pexels - 27.05.2020 ob 10:19
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Turistični boni, ki jih bodo z namenom pomoči turistični panogi prejeli vsi prebivalci Slovenije, bodo prenosljivi med
družinskimi člani, so danes sklenili člani odbora DZ za delo. Koristiti jih bo mogoče do konca leta, izplačilo v
denarju pa ne bo mogoče. Predloge opozicije, naj bo država bolj radodarna, je odbor zavrnil.
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Turistične bone za vse prebivalce predvideva predlog tretjega protikoronskega zakona, ki je zamišljen kot izhodna
strategija po epidemiji novega koronavirusa. DZ ga bo potrjeval na petkovi izredni seji, pred tem pa mora njegovo
obravnavo dokončati še odbor za delo kot matično delovno telo. Kdaj se bo to zgodilo, predsednica odbora Eva
Irgl(SDS) ob prekinitvi seje še ni znala povedati.
Do turističnih bonov bodo upravičene osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020, in sicer
rojene do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajše pa v višini 50 evrov. Koristiti jih bo mogoče za plačilo nočitve
oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji. "Vlada računa, da bo ta vloženi denar
prinesel multiplikativni učinek," je članom odbora povedal minister za delo Janez Cigler Kralj. Pričakovati namreč
je, da bodo prejemniki bonov poleg nočitve koristili še druge storitve, s tem pa se bo zelo pomagalo turizmu pri
ponovnem zagonu po epidemiji novega koronavirusa.
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Prenosljivi od starih staršev prek otrok do vnukov ter med zakonci
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Nekateri poslanci opozicije so predlagali, naj bo vrednost bonov višja, drugi pa, naj se prejemnikom omogoči
izplačilo vrednosti v denarju ali pa razširi krog ponudnikov storitev, pri katerih jih bo mogoče koristiti. Odbor je vse
te predloge zavrnil, podprl pa je dopolnilo koalicije, s katerim se bolj natančno določa, v katere nastanitvene
obrate bo mogoče z bonom iti na kratek dopust. To so hoteli, počitniški domovi, turistične kmetije, zasebne sobe,
planinski domovi, mladinska prenočišča, kampi in druge nastanitve za krajši čas.
Določili so tudi, da bodo boni prenosljivi med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena, torej od starih staršev
prek otrok do vnukov, med zakonci oz. zunajzakonskimi partnerji ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki.
Koristiti jih bo mogoče do konca leta.
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Katere ukrepe še predvideva tretji protikoronski zakon?
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Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19 prinaša še druge ukrepe
za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Eden od njih je subvencioniranje skrajšanega
delovnega časa, po katerem bo država za vsakega delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem
obsegu, subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona predvideno tudi podaljšanje
subvencioniranja čakanja na delo. Odbor je ob tem z dopolnilom koalicije natančno določil, za katere dejavnosti bo
ukrep, ki se sicer z majem izteka, veljal še do konca junija. Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med
njimi državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom,
žičničarjem in kmetom, pa delno kritje izgub v zdravstvu in krizni dodatek za pripadnike civilne zaščite. O teh
ukrepih bo odbor še razpravljal v nadaljevanju seje.
S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi podaljšanje ukrepov
na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri
postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik del več kot 13urne seje, a jim ni uspelo.

Preberi več iz teme:

hoteli

pomoč

slovenija

turistični boni

turizem

Deli novico:
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3 dejstva o trgu dela med epidemijo koronavirusa

FINANCE WIKI
Vsi ukrepi za boj proti gospodarskim posledicam
koronavirusa na enem mestu. Vstopite v Finance
Wiki:
• Pomoči za podjetja
• Pomoči za espeje
• Začasno čakanje na delo doma in povračilo
nadomestila plač
• Krizni dodatek zaposlenim
Zbirke pomoči sproti posodabljamo.
Čas branja: 3 min
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Več iz teme:
koronavirus >

delodajalci >

Zavod Republike... >

ZMAR >

zaposlovanje >
eurostat >

brezposelnost >

trg dela >

IMF >

Zaradi epidemije koronavirusa se je v marcu in aprilu v evidenco brezposelnih na novo
prijavilo 22.267 oseb. V maju do včeraj še dodatnih 7.089. Epidemija je najbolj prizadela
gostinstvo, turizem, promet, trgovino in predelovalne dejavnosti. Brez dela so ostali
večinoma natakarji, prodajalci, proizvodni delavci, čistilci in tajniki, kaže analiza vpliva
epidemije koronavirusa na trg dela v Sloveniji v marcu in aprilu, ki jo je objavil zavod za
zaposlovanje. V nadaljevanju povzemamo nekaj ključnih ugotovitev.

66

Finance.si
Država: Slovenija

27.05.2020
Sreda, 15:30

Kazalo

https://topjob.finance.si/8962221/3-dejstva-o-trgu...

3/5

1. Kdo so novoprijavljeni brezposelni na zavodu za zaposlovanje
V marcu in aprilu se je na zavod za zaposlovanje na novo prijavilo 22.267 oseb, od tega je
bilo 9.529 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, 8.057 trajnih presežkov
in 267 stečajnikov.
Največ novih brezposelnih je delalo v gostinstvu (18 odstotkov) in predelovalnih
dejavnostih (15,8 odstotka) ter trgovini (13,5 odstotka).

Po poklicih je bilo med novoprijavljenimi brezposelnimi največ natakarjev, prodajalcev,
proizvodnih delavcev, čistilcev in tajnikov.

Med krizo je najbolj zraslo število brezposelnih mladih (aprila jih je bilo 4.500 ali dve
odstotni točki več kot lanskega aprila), več je tudi brezposelnih v starostni skupini od 30
do 49 let. Še vedno so največja skupina brezposelnih starejši, letos aprila jih je bilo več

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

kot tretjina (35,8 odstotka).
Po območnih službah zavoda se je brezposelnost aprila glede na letošnji februar najbolj
povečala na območju Kranja, in sicer za 26 odstotkov, sledijo območja Kopra (22,8
odstotka), Nove Gorice (19,1 odstotka) in Maribora (17,5 odstotka) ter Ptuja (17,4
odstotka). Najmanj se je brezposelnost v tem obdobju povečala na območju Murske
Sobote, in sicer za 4,4 odstotka.

2. Kje so med epidemijo zaposlovali
V marcu in aprilu so se iz evidence brezposelnih na zavodu za zaposlovanje odjavile
11.103 osebe. Zaposlilo se jih je 8.406. V maju do včeraj se je iz evidence odjavilo 5.384
brezposelnih, zaposlilo se jih je 4.462, kažejo neuradni podatki zavoda.
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Največ brezposelnih se je marca in aprila zaposlilo v gradbeništvu, predelovalnih
dejavnostih, trgovini.

Delodajalci so najpogosteje iskali gradbene delavce in prodajalce, nekaj podjetij pa je
zaposlovalo tudi natakarje – glede na to, da so se z epidemijo zaprli vsi gostinski obrati,
lahko sklepamo, da so se natakarji večinoma zaposlili v prvi polovici marca, torej pred
epidemijo.

3. Kakšne so napovedi o brezposelnosti
Včeraj je bilo na zavodu za zaposlovanje 90.352 brezposelnih oseb. V prvih štirih
mesecih letos je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 80.957 brezposelnih, kar je 3,1
odstotka več kot v istem obdobju lani. Vladni urad za makroekonomske analize in razvoj
(Umar) je včeraj izdelal scenarij COVID-19 in še tretjič letos poslabšal
gospodarsko napoved, v tokratno objavo pa so vključili tudi ocene o gibanju
brezposelnih. Po njihovi napovedi bo tako letos na zavodu za zaposlovanje v povprečju
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

87.500 brezposelnih, prihodnje leto pa okoli 86.800 brezposelnih, ocenjuje Umar. Lani
je bilo v povprečju približno 74.200 brezposelnih.

Stopnja registrirane brezposelnosti je februarja znašala 7,9 odstotka (zadnji dostopni
podatek). Umar napoveduje, da bo letos 9,1-odstotna, prihodnje leto pa devetodstotna.
Lani je stopnja registrirane brezposelnosti znašala 7,7 odstotka.
Stopnja anketne brezposelnosti, ki je bila lani 4,5-odstotna, naj bi se letos zvišala na 5,4
odstotka, prihodnje leto pa upadla na 5,1 odstotka, še napoveduje Umar. Gre za različni
metodologiji: zavod med brezposelne šteje vse, ki so prijavljeni v njegovi evidenci,
medtem ko se anketna brezposelnost ugotavlja z anketo, skladno z
metodologijo Eurostata, v kateri brezposelne osebe niso opravljale plačanega dela, so v
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zadnjih štirih tednih aktivno iskale zaposlitev in so v dveh tednih od dneva anketiranja
pripravljene začeti opravljati plačano delo.
Največjo rast anketne brezposelnosti nam napoveduje Mednarodni denarni sklad, in
sicer naj bi za letos znašala devet odstotkov, v prihodnjem letu pa naj bi se po njihovih
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ocenah znižala na pet do šest odstotkov.
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3 dejstva o trgu dela v času epdemije koronavirusa

FINANCE WIKI
Vsi ukrepi za boj proti gospodarskim posledicam
koronavirusa na enem mestu. Vstopite v Finance
Wiki:
• Pomoči za podjetja
• Pomoči za espeje
• Začasno čakanje na delo doma in povračilo
nadomestila plač
• Krizni dodatek zaposlenim
Zbirke pomoči sproti posodabljamo.
Čas branja: 3 min

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

0
27.05.2020 14:24
LANA DAKIĆ

70

27.05.2020

Finance.si

Sreda, 14:24

Država: Slovenija

Kazalo

2/5

https://topjob.finance.si/8962221/3-dejstva-o-trgu...

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:
koronavirus >

delodajalci >

Zavod Republike... >

ZMAR >

zaposlovanje >
eurostat >

brezposelnost >

trg dela >

IMF >

Zaradi epidemije koronavirusa se je v marcu in aprilu v evidenco brezposelnih na novo
prijavilo 22.267 oseb. V maju do včeraj še dodatnih 7.089 brezposelnih. Epidemija je
najbolj prizadela gostinstvo, turizem, promet trgovino in predelovalne dejavnosti. Brez
dela so ostali večinoma natakarji, prodajalci, proizvodni delavci, čistilci in tajniki, kaže
analiza vpliva epidemije koronavirusa na trg dela v Sloveniji v marcu in aprilu, ki jo je
objavil zavod za zaposlovanje. V nadaljevanju povzemamo nekaj ključnih ugotovitev.
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1. Kdo so novoprijavljeni brezposelni na zavodu za zaposlovanje
V marcu in aprilu se na zavod za zaposlovanje na novo prijavilo 22.267 oseb, od tega je
bilo 9.529 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, 8.057 trajnih presežkov
in 267 stečajnikov.
Največ novih brezposelnih je delalo v gostinstvu (18 odstotkov) in predelovalnih
dejavnostih (15,8 odstotka) ter trgovini (13,5 odstotka).

Po poklicih je bilo med novoprijavljenimi brezposelnimi največ natakarjev, prodajalcev,
proizvodnih delavcev, čistilcev in tajnikov.

V času krize je najbolj poraslo število brezposelnih mladih (aprila jih je bilo 4.500 več ali
dve odstotni točki kot lanskega aprila), več je tudi brezposelnih v starostni skupini od 30
do 49 let. Še vedno največjo skupino brezposelnih predstavljajo starejši, letos aprila jih je
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bilo več kot tretjina (35,8 odstotka).
Po območnih službah zavoda se je brezposelnost aprila glede na letošnji februar najbolj
povečala na območju Kranja, in sicer za 26 odstotkov, sledijo območja Kopra (22,8
odstotka), Nove Gorice (19,1 odstotka) in Maribora (17,5 odstotka) ter Ptuja (17,4
odstotka). Najmanj se je brezposelnost v tem obdobju povečala na območju Murske
Sobote, in sicer za 4,4 odstotka.

2. Kje so v času epidemije zaposlovali
V marcu in aprilu so se iz evidence brezposelnih na zavodu za zaposlovanje odjavile
11.103 osebe. Zaposlilo se jih je 8.406 brezposelnih. V maju do včeraj se je iz evidence
odjavilo 5.384 brezposelnih, zaposlilo se jih je 4.462, kažejo neuradni podatki zavoda.
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Največ brezposelnih se je marca in aprila zaposlilo v gradbeništvu, predelovalnih
dejavnostih, trgovini.

Delodajalci so najpogosteje iskali gradbene delavce in prodajalce, nekaj podjetij pa je,
zaposlovalo tudi natakarje - glede na to, da so se z epidemijo zaprli vsi gostinski obrati,
lahko sklepamo, da so se natakarji večinoma zaposlili v prvi polovici marca, torej pred
epidemijo.

3. Kakšne so napovedi o brezposelnosti
Včeraj je bilo na zavodu za zaposlovanje 90.352 brezposelnih oseb. V prvih štirih
mesecih letos je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 80.957 brezposelnih, kar je 3,1
odstotka več kot v istem obdobju lani. Vladni urad za makroekonomske analize in razvoj
(Umar) je včeraj izdelal scenarij COVID-19 in še tretjič letos poslabšal
gospodarsko napoved, v tokratni napovedi pa so vključili tudi ocene o gibanju
brezposelnih. Po njihovih ocenah bo tako letos v povprečju 87.500 brezposelnih na
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zavodu za zaposlovanje, prihodnje leto pa naj bi bilo v povprečju okoli 86.800
brezposelnih, ocenjuje Umar. Lani je bilo v povprečju približno 74.200 brezposelnih.

Stopnja registrirane brezposelnosti je februarja znašala 7,9 odstotka (zadnji dostopni
podatek). Umar napoveduje, da bo letos 9,1-odstotna, prihodnje leto pa devetodstotna.
Lani je stopnja registrirane brezposelnosti znašala 7,7 odstotka.
Stopnja anketne brezposelnosti, ki je bila lani 4,5-odstotna, naj bi se letos zvišala na 5,4
odstotka, prihodnje leto pa upadla na 5,1 odstotka, še napoveduje Umar. Gre sicer za
različni metodologiji: zavod med brezposelne šteje vse, ki so prijavljeni v njegovi
evidenci, medtem ko se anketna brezposelnost ugotavlja z anketo, ki je skladna z
metodologijo Eurostata in v kateri brezposelne osebe niso opravljale plačanega dela, so
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v zadnjih štirih tednih aktivno iskale zaposlitev in so v dveh tednih od dneva anketiranja
pripravljene začeti plačano delo.
Najvišjo rast anketne brezposelnosti sicer napoveduje Mednarodni denarni sklad, in
sicer naj bi za letos znašala devet odstotkov, v prihodnjem letu pa naj bi se po njihovih
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ocenah znižala na pet do šest odstotkov.
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Eva Irgl zaradi Mihe Kordiša na robu solz: takega "pobalinskega
obnašanja" v 16 letih v DZ še ni doživela
STA

27. maj. 2020

Osveženo: 10:10 / 27.5.2020

9:55

1

DELI NA:

Poslanka SDS Eva Irgl. - Foto: Bobo
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Odbor DZ za delo niti po 12-urni razpravi še ni pripravil tretjega protikoronskega zakona za
potrditev na petkovi izredni seji. Postopek zavlačujejo poslanci opozicije, predvsem Levice,
ki uvodoma niso uspeli s predlogom za zamik obravnave za nekaj dni. Zakonski osnutek ima
87 členov, doslej so jih obdelali dobro četrtino.
Predlog tretjega protikoronskega zakona je zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji novega
koronavirusa, vlada pa je vanj vgradila ukrepe, ocenjene na eno milijardo evrov.
Minister za delo Janez Cigler Kralj je v torek zvečer ob začetku obravnave dejal, da se je s prvim in
drugim paketom protikoronskih ukrepov pomagalo 1,3 milijona prebivalcem, z danes obravnavanim
tretjim paketom pa se bo pomagalo vsem. Predlog zakona namreč prinaša tudi bone za vse prebivalce
Slovenije, ki jih bodo lahko unovčili pri ponudnikih turističnih nastanitev.
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je minister izpostavil ukrep subvencioniranja
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skrajšanega delovnega časa, s katerim naj bi gospodarstvo spodbudili, da se po koncu epidemije znova
zažene. Država bo za vsakega delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu,
subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.

Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona predvideno tudi
podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo do konca junija. Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri
drugi ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja ter različne
oblike pomoči gospodarskim subjektom in drugim upravičencem na več področjih.
S sprejemom zakona se po pojasnilih vlade mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31.
majem iztekajo. Vendar poslancev Levice s tem ni prepričala, očitali so ji, da prva dva protikoronska
zakona nista dosegla svojega namena ravno zato, ker se je hitelo s postopkom sprejemanja. Miha Kordiš
(Levica) je zato predlagal, naj se obravnavo preloži na četrtek, česar pa odbor ni sprejel.
Predsedujoča na seji Eva Irgl (SDS) je tako sejo nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z dolgotrajnim
predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in vloženih dopolnil. Po nekaj prekinitvah seje in
izrečenih opominih Kordišu je Irglova na robu solz ugotovila, da takega pobalinskega obnašanja v 16 letih
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svoje poslanske kariere še ni doživela.
V Levici so skupaj z LMŠ in SD pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto.
Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s
katerimi se z namenom pospešitve izdajanja gradbenih dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe so v torek pred okoljskim ministrstvom potekali
tudi protesti.
KORONAVIRUS, ZAKON, UKREPI, EVA-IRGL, MIHA-KORDIŠ, ODBOR-ZA-DELO, DRŽAVNI-ZBOR
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Turistični vavčerji bodo prenosljivi med družinskimi člani, izplačilo
v denarju ne bo mogoče
STA

27. maj. 2020

Osveženo: 10:10 / 27.5.2020

10:08

DELI NA:

Smučarji na Kaninu. - Foto: Bobo
Turistični boni, ki jih bodo z namenom pomoči turistični panogi prejeli vsi prebivalci
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Slovenije, bodo prenosljivi med družinskimi člani, so danes sklenili člani odbora DZ za delo.
Koristiti jih bo mogoče do konca leta, izplačilo v denarju pa ne bo mogoče. Predloge
opozicije, naj bo država bolj radodarna, je odbor zavrnil.
Turistične bone za vse prebivalce predvideva predlog tretjega protikoronskega zakona, ki je zamišljen kot
izhodna strategija po epidemiji novega koronavirusa. DZ ga bo potrjeval na petkovi izredni seji, pred tem
pa mora njegovo obravnavo dokončati še odbor za delo kot matično delovno telo. Kdaj se bo to zgodilo,
predsednica odbora Eva Irgl (SDS) ob prekinitvi seje še ni znala povedati.
Do turističnih bonov bodo upravičene osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020, in
sicer rojene do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajše pa v višini 50 evrov. Koristiti jih bo mogoče
za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji.
"Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek," je članom odbora povedal minister
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za delo Janez Cigler Kralj. Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki bonov poleg nočitve koristili še
druge storitve, s tem pa se bo zelo pomagalo turizmu pri ponovnem zagonu po epidemiji novega
koronavirusa.
Nekateri poslanci opozicije so predlagali, naj bo vrednost bonov višja, drugi pa, naj se prejemnikom
omogoči izplačilo vrednosti v denarju ali pa razširi krog ponudnikov storitev, pri katerih jih bo mogoče
koristiti.
Odbor je vse te predloge zavrnil, podprl pa je dopolnilo koalicije, s katerim se bolj natančno določa, v
katere nastanitvene obrate bo mogoče z bonom iti na kratek dopust. To so hoteli, počitniški domovi,
turistične kmetije, zasebne sobe, planinski domovi, mladinska prenočišča, kampi in druge nastanitve za
krajši čas.

Določili so tudi, da bodo boni prenosljivi med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena, torej od starih
staršev prek otrok do vnukov, med zakonci oz. zunajzakonskimi partnerji ter med otroci in njihovimi

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

zakonitimi zastopniki. Koristiti jih bo mogoče do konca leta.
Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19 prinaša še
druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Eden od njih je
subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, po katerem bo država za vsakega delavca, ki mu
delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala nadomestilo plače v obsegu
od pet do 20 ur tedensko.
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona predvideno tudi
podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo. Odbor je ob tem z dopolnilom koalicije natančno določil, za
katere dejavnosti bo ukrep, ki se sicer z majem izteka, veljal še do konca junija.
Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki nepovratnih in
povratnih sredstev za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom, pa delno kritje izgub
v zdravstvu in krizni dodatek za pripadnike civilne zaščite. O teh ukrepih bo odbor še razpravljal v
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nadaljevanju seje.
S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi podaljšanje
ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati, čemur so
namenili velik del več kot 13-urne seje, a jim ni uspelo.

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

KORONAVIRUS, ZAKON, UKREPI, TURISTIČNI-BONI
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Odbor po 12 urah še niti sredi tretjega protikoronskega zakona
UREDNIŠTVO • 2 uri

NAZADNJE POSODOBLJENO: 2 uri

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

Predlog tretjega protikoronskega zakona je zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji novega
koronavirusa, vlada pa je vanj vgradila ukrepe, ocenjene na eno milijardo evrov.

Odbor DZ za delo niti po 12-urni razpravi še ni pripravil tretjega protikoronskega zakona za potrditev na petkovi
izredni seji. Postopek zavlačujejo poslanci opozicije, predvsem Levice, ki uvodoma niso uspeli s predlogom za zamik
obravnave za nekaj dni. Zakonski osnutek ima 87 členov, doslej so jih obdelali dobro četrtino.

Predlog tretjega protikoronskega zakona je zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji novega
koronavirusa, vlada pa je vanj vgradila ukrepe, ocenjene na eno milijardo evrov.

Minister za delo Janez Cigler Kralj je v torek zvečer ob začetku obravnave dejal, da se je s prvim in drugim paketom
protikoronskih ukrepov pomagalo 1,3 milijona prebivalcem, z danes obravnavanim tretjim paketom pa se bo pomagalo
vsem. Predlog zakona namreč prinaša tudi bone za vse prebivalce Slovenije, ki jih bodo lahko unovčili pri ponudnikih
turističnih nastanitev.

Bo država subvencionirala nadomestilo plače?
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Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je minister izpostavil ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega
časa, s katerim naj bi gospodarstvo spodbudili, da se po koncu epidemije znova zažene. Država bo za vsakega
delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala nadomestilo plače v
obsegu od pet do 20 ur tedensko.
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona predvideno tudi podaljšanje
subvencioniranja čakanja na delo do konca junija. Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi
državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja ter različne oblike pomoči gospodarskim
subjektom in drugim upravičencem na več področjih.

S prvima zakonoma preveč hiteli
S sprejemom zakona se po pojasnilih vlade mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31. majem iztekajo.
Vendar poslancev Levice s tem ni prepričala, očitali so ji, da prva dva protikoronska zakona nista dosegla svojega
namena ravno zato, ker se je hitelo s postopkom sprejemanja. Miha Kordiš (Levica) je zato predlagal, naj se
obravnavo preloži na četrtek, česar pa odbor ni sprejel.
Predsedujoča na seji Eva Irgl (SDS) je tako sejo nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z dolgotrajnim
predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in vloženih dopolnil. Po nekaj prekinitvah seje in izrečenih
opominih Kordišu je Irglova na robu solz ugotovila, da takega pobalinskega obnašanja v 16 letih svoje poslanske
kariere še ni doživela.

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

V Levici so skupaj z LMŠ in SD pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v
zakonskem besedilu ostaja zapisano tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z
namenom pospešitve izdajanja gradbenih dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh
postopkih. Zaradi te določbe so v torek pred okoljskim ministrstvom potekali tudi protesti.
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Odbor po 12 urah še niti sredi tretjega
protikoronskega zakona
STA

Slovenija

27. 05. 2020, 08.55

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

Odbor DZ za delo niti po 12-urni razpravi še ni pripravil tretjega protikoronskega zakona za potrditev na
petkovi izredni seji. Postopek zavlačujejo poslanci opozicije, predvsem Levice, ki uvodoma niso uspeli s
predlogom za zamik obravnave za nekaj dni. Zakonski osnutek ima 87 členov, doslej so jih obdelali
dobro četrtino.

Foto: Matija Sušnik/DZ

LJUBLJANA > Predlog tretjega protikoronskega zakona je zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji novega
koronavirusa, vlada pa je vanj vgradila ukrepe, ocenjene na eno milijardo evrov.

S tretjim paketom se bo pomagalo vsem
Minister za delo Janez Cigler Kralj je v torek zvečer ob začetku obravnave dejal, da se je s prvim in drugim
paketom protikoronskih ukrepov pomagalo 1,3 milijona prebivalcem, z danes obravnavanim tretjim paketom pa
se bo pomagalo vsem. Predlog zakona namreč prinaša tudi bone za vse prebivalce Slovenije, ki jih bodo lahko
unovčili pri ponudnikih turističnih nastanitev.
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Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je minister izpostavil ukrep subvencioniranja skrajšanega
delovnega časa, s katerim naj bi gospodarstvo spodbudili, da se po koncu epidemije znova zažene. Država bo
za vsakega delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala
nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.

Predvideno tudi podaljšanje subvencioniranja čakanja na
delo do konca junija v turizmu in gostinstvu
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona predvideno tudi
podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo do konca junija. Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi
ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja ter različne oblike
pomoči gospodarskim subjektom in drugim upravičencem na več področjih.
S sprejemom zakona se po pojasnilih vlade mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31. majem
iztekajo. Vendar poslancev Levice s tem ni prepričala, očitali so ji, da prva dva protikoronska zakona nista
dosegla svojega namena ravno zato, ker se je hitelo s postopkom sprejemanja. Miha Kordiš (Levica) je zato
predlagal, naj se obravnavo preloži na četrtek, česar pa odbor ni sprejel.

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

Predsedujoča na seji Eva Irgl (SDS) je tako sejo nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z dolgotrajnim
predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in vloženih dopolnil. Po nekaj prekinitvah seje in izrečenih
opominih Kordišu je Irglova na robu solz ugotovila, da takega pobalinskega obnašanja v 16 letih svoje
poslanske kariere še ni doživela.
V Levici so skupaj z LMŠ in SD pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v
zakonskem besedilu ostaja zapisano tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z
namenom pospešitve izdajanja gradbenih dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri
teh postopkih. Zaradi te določbe so v torek pred okoljskim ministrstvom potekali tudi protesti.

83

27.05.2020

Primorske.si

Sreda, 09:56

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.primorske.si/slovenija/turisticni-boni...

1/2

Turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki
STA

Slovenija

27. 05. 2020, 09.54 , posodobljeno: 27. 05. 2020, 15.22

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

Turistični boni, ki jih bodo z namenom pomoči turistični panogi prejeli vsi prebivalci Slovenije, bodo
prenosljivi med družinskimi člani, so danes sklenili člani odbora DZ za delo. Koristiti jih bo mogoče do
konca leta, izplačilo v denarju pa ne bo mogoče. Predloge opozicije, naj bo država bolj radodarna, je
odbor zavrnil.

"Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek," je članom odbora povedal minister za delo Janez Cigler
Kralj. Foto: STA

LJUBLJANA > Turistične bone za vse prebivalce predvideva predlog tretjega protikoronskega zakona, ki je
zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji novega koronavirusa. DZ ga bo potrjeval na petkovi izredni seji,
pred tem pa mora njegovo obravnavo dokončati še odbor za delo kot matično delovno telo. Kdaj se bo to
zgodilo, predsednica odbora Eva Irgl (SDS) ob prekinitvi seje še ni znala povedati.

Koristiti jih bo mogoče za plačilo nočitve oziroma nočitve z
zajtrkom
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Do turističnih bonov bodo upravičene osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020, in sicer
rojene do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajše pa v višini 50 evrov. Koristiti jih bo mogoče za plačilo
nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji.
"Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek," je članom odbora povedal minister za
delo Janez Cigler Kralj. Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki bonov poleg nočitve koristili še druge
storitve, s tem pa se bo zelo pomagalo turizmu pri ponovnem zagonu po epidemiji novega koronavirusa.
Nekateri poslanci opozicije so predlagali, naj bo vrednost bonov višja, drugi pa, naj se prejemnikom omogoči
izplačilo vrednosti v denarju ali pa razširi krog ponudnikov storitev, pri katerih jih bo mogoče koristiti.

V katere nastanitvene obrate bo mogoče z bonom iti na
kratek dopust?
Odbor je vse te predloge zavrnil, podprl pa je dopolnilo koalicije, s katerim se bolj natančno določa, v katere
nastanitvene obrate bo mogoče z bonom iti na kratek dopust. To so hoteli, počitniški domovi, turistične kmetije,
zasebne sobe, planinski domovi, mladinska prenočišča, kampi in druge nastanitve za krajši čas.

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

Določili so tudi, da bodo boni prenosljivi med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena, torej od starih staršev
prek otrok do vnukov, med zakonci oz. zunajzakonskimi partnerji ter med otroci in njihovimi zakonitimi
zastopniki. Koristiti jih bo mogoče do konca leta.
Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19 prinaša še druge
ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Eden od njih je subvencioniranje
skrajšanega delovnega časa, po katerem bo država za vsakega delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel
zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.

Predvideno tudi podaljšanje subvencioniranja čakanja na
delo
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona predvideno tudi
podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo. Odbor je ob tem z dopolnilom koalicije natančno določil, za
katere dejavnosti bo ukrep, ki se sicer z majem izteka, veljal še do konca junija.
Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki nepovratnih in
povratnih sredstev za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom, pa delno kritje izgub v
zdravstvu in krizni dodatek za pripadnike civilne zaščite. O teh ukrepih bo odbor še razpravljal v nadaljevanju
seje.
S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi podaljšanje
ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij
pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik del več
kot 13-urne seje, a jim ni uspelo.
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Turistični boni bodo prenosljivi med družinskimi člani
bon

Koristiti jih bo mogoče do konca leta

dopus
korona
turize

27. 5. 2020, 10:00 | Aktualno | Vir: STA

Proﬁmedia

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

Turistični boni, ki jih bodo z namenom pomoči turistični panogi prejeli vsi prebivalci Slovenije, bodo
prenosljivi med družinskimi člani, so sklenili člani odbora DZ za delo. Koristiti jih bo mogoče do konca leta,
izplačilo v denarju pa ne bo mogoče. Predloge opozicije, naj bo država bolj radodarna, je odbor zavrnil.

Turistične bone za vse prebivalce predvideva predlog tretjega protikoronskega zakona, ki je zamišljen kot izhodna strategija
po epidemiji novega koronavirusa. DZ ga bo potrjeval na petkovi izredni seji, pred tem pa mora njegovo obravnavo dokončati
še odbor za delo kot matično delovno telo. Kdaj se bo to zgodilo, predsednica odbora Eva Irgl (SDS) ob prekinitvi seje še ni
znala povedati.
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Do turističnih bonov bodo upravičene osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020, in sicer rojene do
vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajše pa v višini 50 evrov. Koristiti jih bo mogoče za plačilo nočitve oz. nočitve z
zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji.

"Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek," je članom odbora povedal minister za delo Janez Cigler
Kralj. Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki bonov poleg nočitve koristili še druge storitve, s tem pa se bo zelo pomagalo
turizmu pri ponovnem zagonu po epidemiji novega koronavirusa.

Nekateri poslanci opozicije so predlagali, naj bo vrednost bonov višja, drugi pa, naj se prejemnikom omogoči izplačilo
vrednosti v denarju ali pa razširi krog ponudnikov storitev, pri katerih jih bo mogoče koristiti.

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

Odbor je vse te predloge zavrnil, podprl pa je dopolnilo koalicije, s katerim se bolj natančno določa, v katere nastanitvene
obrate bo mogoče z bonom iti na kratek dopust. To so hoteli, počitniški domovi, turistične kmetije, zasebne sobe, planinski
domovi, mladinska prenočišča, kampi in druge nastanitve za krajši čas.

Določili so tudi, da bodo boni prenosljivi med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena, torej
od starih staršev prek otrok do vnukov, med zakonci oz. zunajzakonskimi partnerji ter med
otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki. Koristiti jih bo mogoče do konca leta.

Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19 prinaša še druge ukrepe za pomoč
pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Eden od njih je subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, po katerem
bo država za vsakega delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala
nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
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Podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona predvideno tudi podaljšanje
subvencioniranja čakanja na delo. Odbor je ob tem z dopolnilom koalicije natančno določil, za katere dejavnosti bo ukrep, ki
se sicer z majem izteka, veljal še do konca junija.
Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za
podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom, pa delno kritje izgub v zdravstvu in krizni dodatek za pripadnike
civilne zaščite. O teh ukrepih bo odbor še razpravljal v nadaljevanju seje.

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

S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi podaljšanje ukrepov na področju
gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih
dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik del več kot 13-urne seje, a jim ni uspelo.
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Leva opozicija celo noč blokirala sprejetje
nujnih zakonov za pomoč posameznikom in
gospodarstvu! S tem povzročajo
nepopravljivo škodo sto tisočem delavcev!

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

27. 5. 2020, 15:23

Facebook

Twitter

0

Foto: FB

Sinoči je potekal odbor državnega zbora za delo, kjer je bil v razpravi sprejem tretjega protikorona
zakona PKP3. Po 14 urah zasedanja še zakon vedno ni pripravljen, saj so postopek zavlačevali
poslanci opozicije, najbolj pa Levica, ki ji ni uspelo, da bi zamaknila obravnavo za nekaj dni. Vlada
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ob tem poudarja, da je treba ukrepe sprejeti pravočasno, da zagotovijo neprekinjeno delovanje
določenih ukrepov, saj bo epidemija preklicana čez pet dni, z njo pa tudi ukrepi.
Predlog tretjega paketa pomoči je namenjen izhodni strategiji po epidemiji koronavirusa. Ukrepi, ki so
vključeni v PKP3 naj bi bili težki kar eno milijardo evrov. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti Janez Cigler Kralj je v torek zvečer ob začetku obravnave dejal, da se je s prvim in drugim
paketom protikoronskih ukrepov pomagalo 1,3 milijona prebivalcem, z obravnavanim tretjim paketom pa se
bo tako pomagalo vsem. Predlog zakona namreč prinaša tudi bone za vse prebivalce Slovenije, ki jih bodo
lahko unovčili pri ponudnikih turističnih nastanitev.

Preberite še: Jastogi Marjana Šarca ali kdo je še po njegovem odstopu podpisoval milijonske
pogodbe – in kdo bo zaslužil kar dva milijona!

Kot temeljni ukrep tretjega protikoronskega zakona je minister Cigler Kralj poudaril ukrep subvencioniranja
skrajšanega delovnega časa, s katerim naj bi gospodarstvo spodbudili, da se po koncu epidemije znova
zažene. Država bo tako delodajalcem, ki ne bodo mogli zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala

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

nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko za vsakega delavca pod določenimi pogoji.
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Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. (Foto: STA)

Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona predvideno tudi
podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo do konca junija. Poleg tega so v zakonu vključeni še nekateri
drugi ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja ter različne
oblike pomoči gospodarskim subjektom in drugim upravičencem na več področjih. Ker so se nekateri trgi
zaprli, bodo ukrepi tako služili v pomoč, da bodo lahko ohranili obstoječe kapacitete.

Vlada Republike Slovenije
@vladaRS

.@JJansaSDS na @Nova24TV: Glavni namen #PKP3 je
pomagati podjetjem in njihovim zaposlenim, kjer je zaradi
epidemije manj naročil, ker so se nekateri trgi zaprli. Pomembno
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je, da podjetja ohranijo svoje kapacitete. V #PKP3 je tako
mnogo ukrepov za pomoč delavcem in
gospodarstvu

64 8:27 PM - May 25, 2020
24 people are talking about this

Vlada stremi k čimprejšnjemu sprejetju ukrepov v dobro vseh
Kot pojasnjuje vlada se s sprejetjem ukrepov mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31.
majem iztekajo. Vendar poslancev Levice s tem ni prepričala, očitali so ji, da prva dva protikoronska
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zakona nista dosegla svojega namena ravno zato, ker se je hitelo s postopkom sprejemanja. Na dejanje
Levice je odgovoril tudi predsednik vlade Janez Janša, ki pravi: “Za blaženje posledic epidemije
koronavirusa je bistveno neprekinjeno delovanje nekaterih ukrepov, zato je uveljavitev tretjega
protikoronskega paketa s 1. junijem 2020 odločilnega pomena. Vsi, ki pravočasen sprejem zakona
poniglavo ovirajo, delajo nepopravljivo škodo sto tisočem delavcem in celotni Sloveniji.”
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Levica je skupaj z LMŠ in SD pripravila več dopolnil, ki pa niso bila sprejeta. Tako v ukrepih ostaja
zapisano tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve
izdajanja gradbenih dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih,
zaradi česar so potekali protesti pred Ministrstvom za okolje in prostor ter domnevna grožnja kuverte z
belim prahom. S svojim obnašanjem naj bi tako ves čas zavlačevali sejo, Miha Kordiš pa je skoraj v jok
spravil tudi predsednico odbora Evo Irgl, ki pravi, da takšnega obnašanja v svoji 16-letni poslanski karieri
še ni doživela, je poročal STA.

Janez Cigler Kralj
@jciglerkralj

Po 14.urah smo sejo odbora prekinili pri 54. členu obravnave
#pkp3 Malo čez polovico. Naporno? Je. Levica s proceduro in
ekstremnimi razpravami blokira. Nesmiselno? Ne. Z vsakim
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členom smo bliže sprejemu ukrepov za vse državljane.
@EvaIrglL,poklon za odlično vodenje seje! #pkp3
449 8:49 AM - May 27, 2020
141 people are talking about this

Po 14 urah seje so pri 54. členu obravnave tretjega protikoronskega paketa sejo prekini. Minister Cigler
Kralj je sporočil spodbudno novico, da so predelali več kot polovico določb. Pravi, da je sicer naporno,
vendar ne glede na to, da Levica blokira razpravo, se z vsakim členom bližajo sprejemu ukrepov za vse
državljane.

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

Sara Kovač
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Turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki
Koristiti jih bo mogoče do konca leta, izplačilo v denarju pa
ne bo mogoče

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

Hotel Palace Kempinski v Portorožu
© Earnest B / WikiCommons
Turistični boni, ki jih bodo z namenom pomoči turistični panogi prejeli vsi prebivalci Slovenije,
bodo prenosljivi med družinskimi člani, so sklenili člani odbora Državnega zbora (DZ) za delo.
Koristiti jih bo mogoče do konca leta, izplačilo v denarju pa ne bo mogoče. Predloge opozicije,
naj bo država bolj radodarna, je odbor zavrnil.
Turistične bone za vse prebivalce predvideva predlog tretjega protikoronskega zakona, ki je
zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji novega koronavirusa. DZ ga bo potrjeval na petkovi
izredni seji, pred tem pa mora njegovo obravnavo dokončati še odbor za delo kot matično
delovno telo. Kdaj se bo to zgodilo, predsednica odbora Eva Irgl (SDS) ob prekinitvi seje še ni
znala povedati.
Do turističnih bonov bodo upravičene osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca
2020, in sicer rojene do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajše pa v višini 50 evrov. Koristiti
jih bo mogoče za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji.
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"Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek," je članom odbora povedal
minister za delo Janez Cigler Kralj. Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki bonov poleg
nočitve koristili še druge storitve, s tem pa se bo zelo pomagalo turizmu pri ponovnem zagonu po
epidemiji novega koronavirusa.

Do turističnih bonov bodo upravičene osebe s stalnim
prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020, in sicer
rojene do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajše pa v
višini 50 evrov. Koristiti jih bo mogoče za plačilo nočitve oz.
nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji.

Nekateri poslanci opozicije so predlagali, naj bo vrednost bonov višja, drugi pa, naj se
prejemnikom omogoči izplačilo vrednosti v denarju ali pa razširi krog ponudnikov storitev, pri
katerih jih bo mogoče koristiti.
Odbor je vse te predloge zavrnil, podprl pa je dopolnilo koalicije, s katerim se bolj natančno
določa, v katere nastanitvene obrate bo mogoče z bonom iti na kratek dopust. To so hoteli,
počitniški domovi, turistične kmetije, zasebne sobe, planinski domovi, mladinska prenočišča,
kampi in druge nastanitve za krajši čas.

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

Določili so tudi, da bodo boni prenosljivi med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena, torej od
starih staršev prek otrok do vnukov, med zakonci oz. zunajzakonskimi partnerji ter med otroci in
njihovimi zakonitimi zastopniki. Koristiti jih bo mogoče do konca leta.

Nekateri poslanci opozicije so predlagali, naj bo vrednost
bonov višja, drugi pa, naj se prejemnikom omogoči izplačilo
vrednosti v denarju ali pa razširi krog ponudnikov storitev,
pri katerih jih bo mogoče koristiti.

Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19
prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Eden od
njih je subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, po katerem bo država za vsakega delavca,
ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala nadomestilo
plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona
predvideno tudi podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo. Odbor je ob tem z dopolnilom
koalicije natančno določil, za katere dejavnosti bo ukrep, ki se sicer z majem izteka, veljal še do
konca junija.
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Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki
nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in
kmetom, pa delno kritje izgub v zdravstvu in krizni dodatek za pripadnike civilne zaščite. O teh
ukrepih bo odbor še razpravljal v nadaljevanju seje.
S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za
sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so
poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik del več kot 13-urne seje, a jim ni uspelo.

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

Delite članek
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ZDAJ JE ZNANO: Od katerih sorodnikov
boste smeli porabiti vavčerje?
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sobotainfo 27. Maj 2020 10:45 v Slovenija

Turistični boni, ki jih bodo z namenom pomoči turistični panogi prejeli vsi
prebivalci Slovenije, bodo prenosljivi med družinskimi člani, so danes sklenili
člani odbora državnega zbora za delo.
Koristiti jih bo mogoče do konca leta, izplačilo v denarju pa ne bo mogoče. Predloge opozicije, naj bo
država bolj radodarna, je odbor po poročanju STAzavrnil.
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Turistične bone za vse prebivalce predvideva predlog tretjega protikoronskega zakona, ki je zamišljen
kot izhodna strategija po epidemiji novega koronavirusa. Državni zbor ga bo potrjeval na petkovi izredni
seji, pred tem pa mora njegovo obravnavo dokončati še odbor za delo kot matično delovno telo. Kdaj se
bo to zgodilo, predsednica odbora Eva Irgl iz SDS ob prekinitvi seje še ni znala povedati.
Do turističnih bonov bodo upravičene osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020,
in sicer rojene do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajše pa v višini 50 evrov. Koristiti jih bo
mogoče za plačilo nočitve oziroma nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji.

»Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek,« je članom odbora
povedal minister za delo Janez Cigler Kralj. Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki
bonov poleg nočitve koristili še druge storitve, s tem pa se bo zelo pomagalo turizmu pri
ponovnem zagonu po epidemiji novega koronavirusa.

64

Turistični boni: Idejo predlagal pomurski podjetnik, ampak je to rešitev
slovenskega turizma?

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

Nekateri poslanci opozicije so predlagali, naj bo vrednost bonov višja, drugi pa, naj se prejemnikom
omogoči izplačilo vrednosti v denarju ali pa razširi krog ponudnikov storitev, pri katerih jih bo
mogoče koristiti, še poroča STA.

Odbor je vse te predloge zavrnil, podprl pa je dopolnilo koalicije, s katerim se bolj natančno
določa, v katere nastanitvene obrate bo mogoče z bonom iti na kratek dopust. To
so hoteli, počitniški domovi, turistične kmetije, zasebne sobe, planinski domovi, mladinska
prenočišča, kampi in druge nastanitve za krajši čas.

Določili so tudi, da bodo boni prenosljivi med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena, torej od
starih staršev prek otrok do vnukov, med zakonci oziroma zunajzakonskimi partnerji ter med otroci in
njihovimi zakonitimi zastopniki. Koristiti jih bo mogoče do konca leta.
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Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19 prinaša še
druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Eden od njih je
subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, po katerem bo država za vsakega delavca, ki mu
delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala nadomestilo plače v obsegu
od pet do 20 ur tedensko.

Bodo turistični boni prenosljivi med družinskimi člani?
4

Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona predvideno
tudi podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo. Odbor je ob tem z dopolnilom koalicije
natančno določil, za katere dejavnosti bo ukrep, ki se sicer z majem izteka, veljal še do konca junija,
poroča STA.
Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki nepovratnih in
povratnih sredstev za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom, pa delno kritje
izgub v zdravstvu in krizni dodatek za pripadnike civilne zaščite. O teh ukrepih bo odbor še razpravljal v
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nadaljevanju seje.

S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za
sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so
poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik del več kot 13-urne seje, a jim ni uspelo.

Vavčer

Turistični boni

Boni

Turizem

Sorodniki

Koriščenje

Pošlji fotograﬁje, video ali
informacije
Opozori na napako
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Nagrada okoljevarstvenikom: izlet na policijo in 583 evrov globe za
spomin
Polemike ob spreminjanju zakona o ohranjanju narave in sprejemanju tretjega
protikoronskega paketa je zasenčil incident pred okoljskim ministrstvom. Šest
policistov je štiri mirne protestnike odvleklo v marico in jih odpeljalo na policijsko
postajo.
Anja Hreščak
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27. maj 2020 06:15
27. maj 2020 6:15
Predviden čas branja: 5 min

Varuhi narave so včeraj znova protestirali proti predlaganim zakonskim spremembam, ki močno omejujejo njihovo delovanje,
tokrat pred tremi vhodi ministrstva za okolje in prostor. Štiri sedeče protestnike so policisti odpeljali na policijsko postajo in jih
oglobili za skoraj 600 evrov. (Foto: Matjaž Rušt)

Poslanci so včeraj obravnavali spremembe zakona o ohranjanju narave, vključno s spornim
amandmajem, ki ga je vložila poslanska skupina SNS, in kopico drugih, s katerimi poskušajo
prvega omiliti. Ta namreč močno zaostruje pogoje sodelovanja nevladnih organizacij v upravnih
in sodnih postopkih; vsebinsko sledi predlaganim spremembam gradbenega zakona, ki jih
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prinaša tretji protikoronski megapaket. Obravnavo slednjega so poslanci prav tako začeli včeraj
ponoči. Sprejemanje obeh zakonov je minilo v senci incidenta pred ministrstvom za okolje, kjer
so dopoldne mirno protestirali kakšne trije ducati protestnikov.

Odstranili sedeče protestnike
»Okrog 9.30 je prišla policija in vztrajala, da moramo stran. Očitali so nam kršenje javnega reda
in miru. Ker nismo želeli oditi, so štiri od nas odvedli, nas na policiji identificirali ter nas zadrževali
kakšno uro in pol, nato pa nam izdali globo in nas izpustili,« je dogajanje opisalRok Rozman iz
nevladne organizacije Balkan River Defence. Trije bodo morali plačati po 583 evrov globe (četrti
je dobil nekoliko nižjo globo), in sicer zaradi kršitev zakonov o zasebnem varovanju, o varstvu
javnega reda in miru ter o osebni izkaznici. Policija je popisala tudi druge protestnike, ki so ostali
pred tremi vhodi ministrstva za okolje. »Namen mirnega protesta je bil opozoriti na to, da očitno
nič ne šteje, če jim piše 11.000 posameznikov, da nihče ne upošteva, da je peticijo za ohranjanje
narave podpisalo 25.000 ljudi v dveh dneh. Zdaj so nas morali slišati,« je poudaril Rozman.
Zakon o ohranjanju narave so sprva spremenili zgolj zaradi uskladitve s pravom EU. Poslanci
SNS so nato vložili dopolnilo, ki veliki večini nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu,
preprečuje, da bi tudi v prihodnje sodelovali v upravnih in sodnih postopkih. Sodelovali bi lahko le
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tisti, ki bi poslej izpolnjevali nove, zaostrene pogoje: društva bi morala imeti najmanj 50 aktivnih
članov, zavodi najmanj tri zaposlene s polnim delovnim časom in sedmo stopnjo izobrazbe,
ustanove pa najmanj 10.000 evrov premoženja. S tem so bili nezadovoljni celo v koaliciji, zato so
v SMC in NSi z dodatnimi amandmaji nekoliko omilili pogoje, ki jih je predlagala SNS.
O spremembah bodo poslanci glasovali danes, o vsebinsko enakih spremembah gradbene
zakonodaje v protikoronskem paketu pa v petek. S slednjimi želi sicer vlada pospešiti državne,
občinske in zasebne infrastrukturne investicije, s katerimi bi ublažila negativne posledice
epidemije na gospodarstvo.

Šokirani tudi evropski naravovarstveniki
Direktor centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) Goran
Forbici pojasnjuje, da tudi češki, švedski in avstrijski zakoni določajo nujno število članov, 100,
kot pogoj, da se lahko nevladne organizacije vključujejo v upravne in sodne postopke. Toda pri
tem gre za približno štirikrat večje države, kot je Slovenija, torej bi moral biti pogoj v Sloveniji
štirikrat nižji. »Podobnega pogoja glede števila in izobrazbene strukture zaposlenih ter
premoženja v evropski zakonodaji ne poznam,« poudarja. Sporno je tudi to, dodaja, da bodo
spremembe gradbene zakonodaje retroaktivne ter bodo veljale do konca leta 2021.
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Predvidene spremembe so dvignile na noge tudi deset največjih okoljskih organizacij v Evropi.
»Ukrepi so v nasprotju z evropskimi okoljskimi standardi. Pomenijo resno grožnjo demokratičnim
zakonodajnim postopkom, učinkovitemu podnebnemu ukrepanju in zaščiti biotske
raznovrstnosti,« so zapisali v pismu, ki so ga naslovili na premierja Janeza Janšo, ministra za
okolje Andreja Vizjaka, stalno predstavništvo Slovenije pri EU in evropsko komisarko za
človekove pravice Dunjo Mijatović. Še zlasti jih skrbi, da se sporne določbe sprejemajo brez
javnega posvetovanja in mimo rednih zakonodajnih postopkov.
Tudi Katja Huš iz organizacije Greenpeace opozarja, da evropske direktive nalagajo, da mora
posamezna država omogočiti čim širši dostop nevladnim organizacijam do upravnih in sodnih
postopkov. Uvajanje pogojev, ki jih velika večina društev in zavodov ne izpolnjuje, tak dostop
onemogoča. S tem kršijo tudi aarhuško konvencijo in slovensko ustavo. Lutra, Focus in Društvo
za preučevanje rib Slovenije so zato že zahtevali ustavno presojo spornih členov protikoronskega
zakona.
Minister Vizjak rešitve v zakonu še naprej neomajno zagovarja. »V Sloveniji še kako spoštujemo
standarde, ki jih predpisuje aarhuška konvencija,« je zatrdil. Vsaka nevladna organizacija lahko
sodeluje v javni obravnavi in pri razgrnitvi načrtov, toda država ne bo več vsem priznala, da
delujejo v javnem interesu. Prav ta status pa je ključen. »Mislim, da smo imeli doslej preohlapne
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

kriterije za podelitev tega pomembnega statusa,« je še dejal in proteste opisal kot »razmeroma
agresivne«.
Levica, LMŠ in SD si prizadevajo, da bi tudi v prihodnje imela vsaka nevladna organizacija, ki
deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave, pravico zastopati interese narave v
upravnih in sodnih postopkih.
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Odbor za delo tudi po celonočni razpravi ni prišel skozi
tretji protikoronski zakon
Razprava je bila večkrat prekinjena
M. Z.| 27. maj 2020 ob 07:57 Zadnji poseg: 27. maj 2020 ob 10:00
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Minister za delo je kot ključni ukrep tretjega protikoronskega svežnja omenil subvencioniranje skrajšanega…

Odbor DZ-ja za delo po skoraj 14-urni razpravi ni pripravil tretjega protikoronskega
zakona za potrditev na petkovi izredni seji. Postopek so zavlačevali poslanci opozicije,
predvsem Levice, ki so opozarjali, da ni dovolj časa za celovito razpravo.
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Predlog tretjega protikoronskega zakona je zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji novega
koronavirusa, vlada pa je vanj vgradila ukrepe, ocenjene na eno milijardo evrov.
Minister za delo Janez Cigler Kralj je v torek zvečer ob začetku obravnave dejal, da se je s prvim in
drugim svežnjem protikoronskih ukrepov pomagalo 1,3 milijona prebivalcem, z danes obravnavanim
tretjim svežnjem pa se bo pomagalo vsem. Predlog zakona namreč prinaša tudi bone za vse
prebivalce Slovenije, ki jih bodo lahko unovčili pri ponudnikih turističnih nastanitev.
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je minister omenil ukrep subvencioniranja
skrajšanega delovnega časa, s katerim naj bi gospodarstvo spodbudili, da se po koncu epidemije
znova zažene. Država bo za vsakega delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v
polnem obsegu, subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona predvideno
tudi podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo do konca junija. Poleg tega so vanj vgrajeni še
nekateri drugi ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za
podjetja ter različne oblike pomoči gospodarskim subjektom in drugim upravičencem na več
področjih.

Turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki
Kot so sklenili člani odbora za delo, bodo turistični boni, ki jih bodo z namenom pomoči turistični
panogi prejeli vsi prebivalci Slovenije, prenosljivi med družinskimi člani do drugega kolena - torej od
starih staršev prek otrok do vnukov, med zakonci oz. zunajzakonskimi partnerji ter med otroci in
njihovimi zakonitimi zastopniki. Do turističnih bonov bodo upravičene osebe s stalnim prebivališčem
v Sloveniji na dan 13. marca 2020, in sicer rojene do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajše pa v
višini 50 evrov. Za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji jih bo
mogoče koristiti do konca leta.
"Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek," je članom odbora povedal
minister za delo Janez Cigler Kralj. Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki bonov poleg nočitve
koristili še druge storitve, s tem pa se bo zelo pomagalo turizmu pri ponovnem zagonu po epidemiji
novega koronavirusa. Nekateri poslanci opozicije so predlagali, naj bo vrednost bonov višja, drugi pa,
naj se prejemnikom omogoči izplačilo vrednosti v denarju ali pa razširi krog ponudnikov storitev, pri
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nja posvečena težavam turistične panoge. Foto: BoBo

katerih jih bo mogoče koristiti.
Odbor je vse te predloge zavrnil, podprl pa je dopolnilo koalicije, s katerim se bolj natančno določa, v
katere nastanitvene obrate bo mogoče z bonom iti na kratek dopust. To so hoteli, počitniški domovi,
turistične kmetije, zasebne sobe, planinski domovi, mladinska prenočišča, kampi in druge nastanitve
za krajši čas.

Opomini in prekinitve
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S sprejemom zakona se po pojasnilih vlade mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31.
majem iztekajo. Vendar poslancev Levice s tem ni prepričala, očitali so ji, da prva dva protikoronska
zakona nista dosegla svojega namena ravno zato, ker se je hitelo s postopkom sprejemanja. Miha
Kordiš (Levica) je zato predlagal, naj se obravnava preloži na četrtek, česar pa odbor ni sprejel.
Predsedujoča na seji Eva Irgl (SDS) je tako sejo nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z
dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in vloženih dopolnil. Kot poroča
STA, je po nekaj prekinitvah seje in izrečenih opominih Kordišu Irglova na robu solz ugotovila, da
takega "pobalinskega" obnašanja v 16 letih svoje poslanske kariere še ni doživela.
V Levici so skupaj z LMŠ-jem in SD-jem pripravili več dopolnil, ki niso bila sprejeta. Tako v zakonskem
besedilu ostaja zapisano tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z
namenom pospešitve izdajanja gradbenih dovoljenj zaostrujejo pogoji za sodelovanje nevladnih
organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe so v torek pred okoljskim ministrstvom potekali tudi
protesti.
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Eva Irgl je sejo prekinila po skoraj 14 urah razprav. Kdaj bo odbor nadaljeval delo, še ni znano.
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Poslanci vso noč v DZ, Eva Irgl na robu joka (VIDEO)
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slovenskenovice.si/novice/slovenija/poslanci-vso-noc-v-dz-eva-irgl-na-robu-joka-video-313065

Odbor DZ za delo niti po 12-urni razpravi še ni pripravil tretjega protikoronskega zakona za potrditev na petkovi
izredni seji. Postopek zavlačujejo poslanci opozicije, predvsem Levice, ki jim uvodoma ni uspelo s predlogom
za prestavitev obravnave za nekaj dni. Zakonski osnutek ima 87 členov, doslej so jih obdelali dobro četrtino.

Predlog tretjega protikoronskega zakona je zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji novega koronavirusa,
vlada pa je vanj vgradila ukrepe, ocenjene na eno milijardo evrov.
Minister za delo Janez Cigler Kralj je v torek zvečer ob začetku obravnave dejal, da se je s prvim in drugim
paketom protikoronskih ukrepov pomagalo 1,3 milijona prebivalcem, z danes obravnavanim tretjim paketom pa
se bo vsem. Predlog zakona namreč prinaša tudi bone za vse prebivalce Slovenije, ki jih bodo lahko unovčili pri
ponudnikih turističnih nastanitev.
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je minister izpostavil subvencioniranje skrajšanega delovnega
časa, s katerim naj bi gospodarstvo spodbudili, da se po koncu epidemije znova zažene. Država bo za vsakega
delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala nadomestilo plače v
obsegu od 5 do 20 ur tedensko.

Predlog Kordiša odbor ni uslišal
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona predvideno tudi
podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo do konca junija. Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi
ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja ter različne oblike
pomoči gospodarskim subjektom in drugim upravičencem na več področjih.
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S sprejemom zakona se po pojasnilih vlade mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31. majem
iztekajo. Vendar poslancev Levice s tem ni prepričala, očitali so ji, da prva dva protikoronska zakona nista
dosegla svojega namena ravno zato, ker se je hitelo s postopkom sprejemanja. Miha Kordiš (Levica) je zato
predlagal, naj se obravnava preloži na četrtek, česar pa odbor ni sprejel.

Eva Irgl na robu joka
Predsedujoča na seji Eva Irgl (SDS) je tako sejo nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z dolgotrajnim
predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in vloženih dopolnil. Po nekaj prekinitvah seje in izrečenih
opominih Kordišu je Irglova na robu solz ugotovila, da takega pobalinskega obnašanja v 16 letih svoje
poslanske kariere še ni doživela.
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V Levici so skupaj z LMŠ in SD pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v
zakonskem besedilu ostaja zapisano tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se
zaradi pospešitve izdajanja gradbenih dovoljenj zaostrujejo pogoji za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh
postopkih. Zaradi te določbe so v torek pred okoljskim ministrstvom potekali tudi protesti.
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Eva Irgl na robu solz ob mukah tretjega
protikoronskega paketa
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novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5ecdf7d740b1d/eva-irgl-na-robu-solz-ob-mukah-tretjegaprotikoronskega-paketa

Predlog tretjega protikoronskega zakona je zamišljen kot izhodna strategija po
epidemiji novega koronavirusa, vlada pa je vanj vgradila ukrepe, ocenjene na eno
milijardo evrov.
Minister za delo Janez Cigler Kralj je v torek zvečer ob začetku obravnave dejal,
da se je s prvim in drugim paketom protikoronskih ukrepov pomagalo 1,3 milijona
prebivalcem, z danes obravnavanim tretjim paketom pa se bo pomagalo vsem.
Predlog zakona namreč prinaša tudi bone za vse prebivalce Slovenije, ki jih bodo
lahko unovčili pri ponudnikih turističnih nastanitev.
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je minister izpostavil ukrep
subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, s katerim naj bi gospodarstvo
spodbudili, da se po koncu epidemije znova zažene. Država bo za vsakega delavca,
ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala
nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu
zakona predvideno tudi podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo do konca
junija. Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi državne
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pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja ter različne oblike
pomoči gospodarskim subjektom in drugim upravičencem na več področjih.
Predstavljanje stališč, dopolnil, prekinitve
S sprejemom zakona se po pojasnilih vlade mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč
ob epidemiji z 31. majem iztekajo. Vendar poslancev Levice s tem ni prepričala,
očitali so ji, da prva dva protikoronska zakona nista dosegla svojega namena ravno
zato, ker se je hitelo s postopkom sprejemanja. Miha Kordiš (Levica) je zato
predlagal, naj se obravnavo preloži na četrtek, česar pa odbor ni sprejel.
Pobalinsko obnašanje
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Predsedujoča na seji Eva Irgl (SDS) je tako sejo nadaljevala, v opoziciji pa so se
odzvali z dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in
vloženih dopolnil. Po nekaj prekinitvah seje in izrečenih opominih Kordišu je Irglova
na robu solz ugotovila, da takega pobalinskega obnašanja v 16 letih svoje
poslanske kariere še ni doživela.
V Levici so skupaj z LMŠ in SD pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še
nobeno sprejeto. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano tudi podaljšanje
ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve
izdajanja gradbenih dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij
pri teh postopkih. Zaradi te določbe so v torek pred okoljskim ministrstvom potekali
tudi protesti.
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Zdravo življenje

27. MAJ. 2020 | STA

Turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki

družina, Dreamstime
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Turistični boni, ki jih bodo z namenom pomoči turistični panogi
prejeli vsi prebivalci Slovenije, bodo prenosljivi med družinskimi
člani, so danes sklenili člani odbora DZ za delo. Koristiti jih bo
mogoče do konca leta, izplačilo v denarju pa ne bo mogoče.
Predloge opozicije, naj bo država bolj radodarna, je odbor zavrnil.
Turistične bone za vse prebivalce predvideva predlog tretjega protikoronskega zakona, ki je
zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji novega koronavirusa. DZ ga bo potrjeval na
petkovi izredni seji, pred tem pa mora njegovo obravnavo dokončati še odbor za delo kot
matično delovno telo. Kdaj se bo to zgodilo, predsednica odbora Eva Irgl (SDS) ob prekinitvi
seje še ni znala povedati.
Do turističnih bonov bodo upravičene osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13.
marca 2020, in sicer rojene do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajše pa v višini 50 evrov.
Koristiti jih bo mogoče za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v
Sloveniji.
"Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek," je članom odbora povedal
minister za delo Janez Cigler Kralj. Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki bonov poleg
nočitve koristili še druge storitve, s tem pa se bo zelo pomagalo turizmu pri ponovnem zagonu
po epidemiji novega koronavirusa.
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Foto: Profimedia - Fotografija je simbolična
Nekateri poslanci opozicije so predlagali, naj bo vrednost bonov višja, drugi pa, naj se
prejemnikom omogoči izplačilo vrednosti v denarju ali pa razširi krog ponudnikov storitev, pri
katerih jih bo mogoče koristiti.
Odbor je vse te predloge zavrnil, podprl pa je dopolnilo koalicije, s katerim se bolj natančno
določa, v katere nastanitvene obrate bo mogoče z bonom iti na kratek dopust. To so hoteli,
počitniški domovi, turistične kmetije, zasebne sobe, planinski domovi, mladinska prenočišča,
kampi in druge nastanitve za krajši čas.
Določili so tudi, da bodo boni prenosljivi med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena, torej od
starih staršev prek otrok do vnukov, med zakonci oz. zunajzakonskimi partnerji ter med otroci in
njihovimi zakonitimi zastopniki. Koristiti jih bo mogoče do konca leta.
Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19
prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Eden od
njih je subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, po katerem bo država za vsakega
delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala
nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
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Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona
predvideno tudi podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo. Odbor je ob tem z dopolnilom
koalicije natančno določil, za katere dejavnosti bo ukrep, ki se sicer z majem izteka, veljal še do
konca junija.
Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki
nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in
kmetom, pa delno kritje izgub v zdravstvu in krizni dodatek za pripadnike civilne zaščite. O teh
ukrepih bo odbor še razpravljal v nadaljevanju seje.
S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za
sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so
poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik del več kot 13-urne seje, a jim ni uspelo.
korona

dopust
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POJASNITEV: Med temi sorodniki bo možno
prenesti vavčerje
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Ptujinfo 27. Maj 2020 10:18 v Slovenija

Turistični boni, ki jih bodo z namenom pomoči turistični panogi prejeli vsi
prebivalci Slovenije, bodo prenosljivi med družinskimi člani, so danes sklenili
člani odbora državnega zbora za delo.
Koristiti jih bo mogoče do konca leta, izplačilo v denarju pa ne bo mogoče. Predloge opozicije, naj bo
država bolj radodarna, je odbor po poročanju STAzavrnil.
Turistične bone za vse prebivalce predvideva predlog tretjega protikoronskega zakona, ki je zamišljen
kot izhodna strategija po epidemiji novega koronavirusa. Državni zbor ga bo potrjeval na petkovi izredni
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seji, pred tem pa mora njegovo obravnavo dokončati še odbor za delo kot matično delovno telo. Kdaj se
bo to zgodilo, predsednica odbora Eva Irgl iz SDS ob prekinitvi seje še ni znala povedati.
Do turističnih bonov bodo upravičene osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020,
in sicer rojene do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajše pa v višini 50 evrov. Koristiti jih bo
mogoče za plačilo nočitve oziroma nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji.

»Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek,« je članom odbora
povedal minister za delo Janez Cigler Kralj. Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki
bonov poleg nočitve koristili še druge storitve, s tem pa se bo zelo pomagalo turizmu pri
ponovnem zagonu po epidemiji novega koronavirusa.

0

Boste vavčer izkoristili za poceni dopust ali nepozabno noč udobja?
Preverili smo ponudbo

Nekateri poslanci opozicije so predlagali, naj bo vrednost bonov višja, drugi pa, naj se prejemnikom
omogoči izplačilo vrednosti v denarju ali pa razširi krog ponudnikov storitev, pri katerih jih bo
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mogoče koristiti, še poroča STA.

Odbor je vse te predloge zavrnil, podprl pa je dopolnilo koalicije, s katerim se bolj natančno
določa, v katere nastanitvene obrate bo mogoče z bonom iti na kratek dopust. To
so hoteli, počitniški domovi, turistične kmetije, zasebne sobe, planinski domovi, mladinska
prenočišča, kampi in druge nastanitve za krajši čas.

Določili so tudi, da bodo boni prenosljivi med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena, torej od
starih staršev prek otrok do vnukov, med zakonci oziroma zunajzakonskimi partnerji ter med otroci in
njihovimi zakonitimi zastopniki. Koristiti jih bo mogoče do konca leta.
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Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19 prinaša še
druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Eden od njih je
subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, po katerem bo država za vsakega delavca, ki mu
delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala nadomestilo plače v obsegu
od pet do 20 ur tedensko.

RAZKRIVAMO: Kako, kje in kdaj bomo koristili turistične bone?
0

Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona predvideno
tudi podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo. Odbor je ob tem z dopolnilom koalicije
natančno določil, za katere dejavnosti bo ukrep, ki se sicer z majem izteka, veljal še do konca junija,
poroča STA.
Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki nepovratnih in
povratnih sredstev za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom, pa delno kritje
izgub v zdravstvu in krizni dodatek za pripadnike civilne zaščite. O teh ukrepih bo odbor še razpravljal v
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nadaljevanju seje.

S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za
sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so
poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik del več kot 13-urne seje, a jim ni uspelo.

Vavčer

Turistični boni

Boni

Turizem

Sorodniki

Koriščenje

Pošlji fotograﬁje, video ali
informacije
Opozori na napako
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STA, M.R.
27.5.2020

Eva Irgl na robu solz ugotovila, da
takega pobalinskega obnašanja
še ni doživela
Robert Balen

Eva Irgl

Slovenija

Odbor DZ za delo niti po več kot 13-urni razpravi še ni pripravil tretjega
protikoronskega zakona za potrditev na petkovi izredni seji. Postopek
zavlačujejo poslanci opozicije, predvsem Levice, ki uvodoma niso uspeli
s predlogom za zamik obravnave za nekaj dni. Zakonski osnutek ima 87
členov, do 8.45 pa so jih obdelali 54.
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Predlog tretjega protikoronskega zakona je zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji
novega koronavirusa, vlada pa je vanj vgradila ukrepe, ocenjene na eno milijardo evrov.
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Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj

Minister za delo Janez Cigler Kralj je v torek zvečer ob začetku obravnave dejal, da se je s
prvim in drugim paketom protikoronskih ukrepov pomagalo 1,3 milijona prebivalcem, z
danes obravnavanim tretjim paketom pa se bo pomagalo vsem. Predlog zakona namreč
prinaša tudi bone za vse prebivalce Slovenije, ki jih bodo lahko unovčili pri ponudnikih
turističnih nastanitev.
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je minister izpostavil ukrep
subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, s katerim naj bi gospodarstvo spodbudili, da
se po koncu epidemije znova zažene. Država bo za vsakega delavca, ki mu delodajalec ne
bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala nadomestilo plače v obsegu
od pet do 20 ur tedensko.
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona
predvideno tudi podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo do konca junija. Poleg tega
so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki nepovratnih in
povratnih sredstev za podjetja ter različne oblike pomoči gospodarskim subjektom in
drugim upravičencem na več področjih.

Levica predlagala preložitev obravnave
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Miha Kordiš

S sprejemom zakona se po pojasnilih vlade mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob
epidemiji z 31. majem iztekajo. Vendar poslancev Levice s tem ni prepričala, očitali so ji, da
prva dva protikoronska zakona nista dosegla svojega namena ravno zato, ker se je hitelo s
postopkom sprejemanja. Miha Kordiš (Levica) je zato predlagal, naj se obravnavo preloži
na četrtek, česar pa odbor ni sprejel.
Predsedujoča na seji Eva Irgl (SDS) je tako sejo nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z
dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in vloženih dopolnil. Po
nekaj prekinitvah seje in izrečenih opominih Kordišu je Irglova na robu solz ugotovila, da
takega pobalinskega obnašanja v 16 letih svoje poslanske kariere še ni doživela.
V Levici so skupaj z LMŠ in SD pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno
sprejeto. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano tudi podaljšanje ukrepov na področju
gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve izdajanja gradbenih dovoljenj
zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe
so v torek pred okoljskim ministrstvom potekali tudi protesti.

Šarec o nočnih sejah ...
Danes zjutraj je se na zavlačevanje s strani opozicije odzval predsednik LMŠ Marjan
Šarec. "Če se bo tako vodenje sej državnega zbora nadaljevalo in sklicevalo nočne seje
odborov, potem res ne vem, kakšen smisel ima, da imamo sploh opozicijo v DZ. Če se prav
spomnim, je Ivan Oman rekel, da gremo iz YU zato, da ne bo več nočnih sej. Aja, to je
zato, ker nisem ukrepal," je zapisal.
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Eva Irgl na robu solz ob mukah tretjega protikoronskega paketa
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G.G./STA,
27. 5.
2020

TV Slovenija / Zajem zaslonske slike

Vodji odbora Evi Irgl načenja živce predvsem Miha Kordiš s
(pretirano) natančnostjo.

Slovenija

Na odboru državnega zbora za delo razpravljajo že 13 ur. Zapletlo se je pri pripravi tretjega
protikoronskega zakona. Poslanci Levice menijo, da se preveč hiti, poslanka SDS Eva Irgl
pa obupuje.
Predlog tretjega protikoronskega zakona je zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji novega koronavirusa, vlada pa je
vanj vgradila ukrepe, ocenjene na eno milijardo evrov.
Minister za delo Janez Cigler Kralj je v torek zvečer ob začetku obravnave dejal, da se je s prvim in drugim paketom
protikoronskih ukrepov pomagalo 1,3 milijona prebivalcem, z danes obravnavanim tretjim paketom pa se bo pomagalo
vsem. Predlog zakona namreč prinaša tudi bone za vse prebivalce Slovenije, ki jih bodo lahko unovčili pri ponudnikih
turističnih nastanitev.
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Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je minister izpostavil ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega
časa, s katerim naj bi gospodarstvo spodbudili, da se po koncu epidemije znova zažene. Država bo za vsakega delavca,
ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do
20 ur tedensko.
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona predvideno tudi podaljšanje
subvencioniranja čakanja na delo do konca junija. Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi državne
pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja ter različne oblike pomoči gospodarskim subjektom in drugim
upravičencem na več področjih.
Predstavljanje stališč, dopolnil, prekinitve
S sprejemom zakona se po pojasnilih vlade mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31. majem iztekajo.
Vendar poslancev Levice s tem ni prepričala, očitali so ji, da prva dva protikoronska zakona nista dosegla svojega
namena ravno zato, ker se je hitelo s postopkom sprejemanja. Miha Kordiš (Levica) je zato predlagal, naj se obravnavo
preloži na četrtek, česar pa odbor ni sprejel.
Pobalinsko obnašanje
Predsedujoča na seji Eva Irgl (SDS) je tako sejo nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z dolgotrajnim predstavljanjem
svojih stališč do posameznih členov in vloženih dopolnil. Po nekaj prekinitvah seje in izrečenih opominih Kordišu je Irglova
na robu solz ugotovila, da takega pobalinskega obnašanja v 16 letih svoje poslanske kariere še ni doživela.
V Levici so skupaj z LMŠ in SD pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v zakonskem
besedilu ostaja zapisano tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom
pospešitve izdajanja gradbenih dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi
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te določbe so v torek pred okoljskim ministrstvom potekali tudi protesti.
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Irglova Kordišu na razpravi izrekla več opominov in dodala, da
takega pobalinskega obnašanja še ni doživela
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STA,
27.
5.
2020

STA

Eva Irgl je bila predsedujoča na seji.

Aktualno

Odbor DZ za delo niti po 12-urni razpravi še ni pripravil tretjega protikoronskega zakona
za potrditev na petkovi izredni seji. Postopek zavlačujejo poslanci opozicije, predvsem
Levice, ki uvodoma niso uspeli s predlogom za zamik obravnave za nekaj dni. Zakonski
osnutek ima 87 členov, doslej so jih obdelali dobro četrtino.
Predlog tretjega protikoronskega zakona je zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji novega koronavirusa, vlada
pa je vanj vgradila ukrepe, ocenjene na eno milijardo evrov. Minister za delo Janez Cigler Kralj je v torek zvečer ob
začetku obravnave dejal, da se je s prvim in drugim paketom protikoronskih ukrepov pomagalo 1,3 milijona
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prebivalcem, s tretjim paketom pa se bo pomagalo vsem. Predlog zakona namreč prinaša tudi bone za vse prebivalce
Slovenije, ki jih bodo lahko unovčili pri ponudnikih turističnih nastanitev.
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je minister izpostavil ukrep subvencioniranja skrajšanega
delovnega časa, s katerim naj bi gospodarstvo spodbudili, da se po koncu epidemije znova zažene. Država bo za
vsakega delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala nadomestilo
plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko. Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v
predlogu zakona predvideno tudi podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo do konca junija. Poleg tega so vanj
vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja ter

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

različne oblike pomoči gospodarskim subjektom in drugim upravičencem na več področjih.

Primož Lavre

Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

S sprejemom zakona se po pojasnilih vlade mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31. majem iztekajo.
Vendar poslancev Levice s tem ni prepričala, očitali so ji, da prva dva protikoronska zakona nista dosegla svojega
namena ravno zato, ker se je hitelo s postopkom sprejemanja. Miha Kordiš (Levica) je zato predlagal, naj se
obravnavo preloži na četrtek, česar pa odbor ni sprejel. Predsedujoča na seji Eva Irgl (SDS) je tako sejo nadaljevala,
v opoziciji pa so se odzvali z dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in vloženih dopolnil.
Po nekaj prekinitvah seje in izrečenih opominih Kordišu je Irglova na robu solz ugotovila, da takega pobalinskega
obnašanja v 16 letih svoje poslanske kariere še ni doživela.
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TV Slovenija / Zajem zaslonske slike

Vodji odbora Evi Irgl načenja živce predvsem Miha Kordiš s
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(pretirano) natančnostjo.

V Levici so skupaj z LMŠ in SD pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v
zakonskem besedilu ostaja zapisano tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z
namenom pospešitve izdajanja gradbenih dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh
postopkih. Zaradi te določbe so v torek pred okoljskim ministrstvom potekali tudi protesti.
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Turistični boni bodo prenosljivi med
sorodniki
PIŠE: STA
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Turizem partnerskih mest v Novem mestu - fotograﬁja je simbolična

Foto: MO Novo mesto

Turistični boni, ki jih bodo z namenom pomoči turistični panogi prejeli vsi prebivalci Slovenije,
bodo prenosljivi med družinskimi člani, so danes sklenili člani odbora DZ za delo. Koristiti jih bo
mogoče do konca leta, izplačilo v denarju pa ne bo mogoče. Predloge opozicije, naj bo država
bolj radodarna, je odbor zavrnil.
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Preskoči oglas X

00:02

Turistične bone za vse prebivalce predvideva predlog tretjega protikoronskega zakona, ki je
zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji novega koronavirusa. DZ ga bo potrjeval na
petkovi izredni seji, pred tem pa mora njegovo obravnavo dokončati še odbor za delo kot
matično delovno telo. Kdaj se bo to zgodilo, predsednica odbora Eva Irgl (SDS) ob prekinitvi
seje še ni znala povedati.
Do turističnih bonov bodo upravičene osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13.
marca 2020, in sicer rojene do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajše pa v višini 50 evrov.
Koristiti jih bo mogoče za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v
Sloveniji.
"Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek," je članom odbora povedal
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minister za delo Janez Cigler Kralj. Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki bonov poleg
nočitve koristili še druge storitve, s tem pa se bo zelo pomagalo turizmu pri ponovnem zagonu
po epidemiji novega koronavirusa.
Nekateri poslanci opozicije so predlagali, naj bo vrednost bonov višja, drugi pa, naj se
prejemnikom omogoči izplačilo vrednosti v denarju ali pa razširi krog ponudnikov storitev, pri
katerih jih bo mogoče koristiti.
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Odbor je vse te predloge zavrnil, podprl pa je dopolnilo koalicije, s katerim se bolj natančno
določa, v katere nastanitvene obrate bo mogoče z bonom iti na kratek dopust. To so hoteli,
počitniški domovi, turistične kmetije, zasebne sobe, planinski domovi, mladinska prenočišča,
kampi in druge nastanitve za krajši čas.
Določili so tudi, da bodo boni prenosljivi med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena,
torej od starih staršev prek otrok do vnukov, med zakonci oz. zunajzakonskimi partnerji
ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki. Koristiti jih bo mogoče do konca leta.

Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19
prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Eden od
njih je subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, po katerem bo država za vsakega
delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala
nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona
predvideno tudi podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo. Odbor je ob tem z dopolnilom
koalicije natančno določil, za katere dejavnosti bo ukrep, ki se sicer z majem izteka, veljal še do
konca junija.
Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki
nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in
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kmetom, pa delno kritje izgub v zdravstvu in krizni dodatek za pripadnike civilne zaščite. O teh
ukrepih bo odbor še razpravljal v nadaljevanju seje.
S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za
sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so
poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik del več kot 13-urne seje, a jim ni uspelo.

koronavirus

zakon

ukrepi

turistični-boni

sorodniki

127

Si21.com
Država: Slovenija

27.05.2020
Sreda, 14:38

Kazalo

https://www.si21.com/Gospodarstvo/Poziv_poslancem_...

1/1

GOSPODARSTVO, SREDA, 27. MAJ 2020 GZS

Poziv poslancem: Sprejmite dopolnila #PKP3
Slovensko gospodarstvo se je zaradi epidemije koronavirusa znašlo v nezavidljivi
situaciji
Slovensko gospodarstvo se je zaradi epidemije koronavirusa znašlo v nezavidljivi situaciji. Z novelo prvega in
sprejemom drugega protikoronskega paketa je sicer dobilo nujno potrebno podporo v izrednih razmerah, a se
večina najbolj koristnih ukrepov izteka. V petek, 29. maja, bodo poslanci v Državnem zboru RS sprejemali že
tretji protikorona paket #PKP3. Čeprav je epidemija preklicana, gospodarstvo še vedno čuti posledice pri
poslovanju, ki se krči. Zato je GZS poslance pozvala, da na seji sprejmejo dopolnila #PKP3, s katerimi bi se
podaljšal ukrep čakanja na delo za vse dejavnosti za mesec junij ter omogočila sočasna uporaba ukrepov
čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa. Tako bo mogoče ohraniti še vedno visoko zaposlenost v
gospodarstvu tudi v mesecu juniju.
Številne dejavnosti so doživele največje upade prometa v svoji zgodovini. Obseg proizvodnje v avtomobilski
industriji, ki predstavlja 10 % slovenskega BDP, se je v zadnjih dveh mesecih po ocenah SRIP ACS razpolovil,
tudi v juniju ni pričakovati okrevanja. V drugih najbolj prizadetih panogah so poleg turizma in gostinstva med
drugim še tekstilna industrija, gradbeništvo, papirno predelovalna industrija in založništvo, zato je po naši oceni,
vključujoč dobaviteljsko verigo, ogroženih 35.000 delovnih mest. Ravno zato je tako pomembno, da se ukrep
čakanja na delo podaljša za vse dejavnosti in ga lahko izkoristijo vsi gospodarski subjekti, ki so jim prihodki padli
za več kot 20 %, vsaj za mesec junij. Tak ukrep je bil pred desetimi dnevi tudi usklajen med vsemi tremi
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socialnimi partnerji – delodajalci, sindikati in vlado, v delovni skupini Ekonomsko socialnega sveta, a naknadno
spremenjen in umaknjen iz nadaljnje obravnave.
GZS poziva, da se ta koristni ukrep ponovno umesti v #PKP3. Podjetjem bi izjemno koristila tudi možnost
kombiniranja ukrepa čakanja na delo z ukrepom skrajšanega delovnega časa, saj bi jim to omogočilo bistveno
večjo fleksibilnost pri izvajanju in načrtovanju poslovnih aktivnosti glede na spreminjajoče se razmere na
domačem in globalnem trgu. S sprejemom dopolnil #PKP3 bi država omogočila, da se ohranja visoka stopnja
zaposlenosti v slovenskih podjetij in s tem povezane aktivnosti, kot so vlaganja v raziskave in razvoj, ki na dolgi
rok ključno prispevajo k dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. V teh negotovih časih namreč taka
pomoč prinaša nujno potrebno varnost.
V gospodarstvu ocenjujemo, da bo junija postalo bolj jasno, kako se bo gospodarska slika razvijala na ključnih
izvoznih trgih v naslednjih mesecih, od česar je odvisno tudi poslovanje velikega dela gospodarstva. Če bomo
uspeli tudi naslednje nestanovitne mesece preživeti tako, kot smo zadnje, ko smo ohranili večino delovnih mest
in podjetij, lahko Slovenija izide tudi iz sedanje krize kot zmagovalka.
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Nujna čimprejšnja izgradnja trajnega odlagališča za manj
radioaktivne odpadke

Graditev odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke ob Jedrski elektrarni Krško ne
poteka po načrtih. Postopki so se zavlekli, tudi Hrvaška se do skrbi za svojo polovico odpadkov
iz NEK-a še ni opredelila oziroma išče rešitev sama.
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MARATONSKA RAZPRAVA O TRETJEM
PROTIKORONSKEM ZAKONU: Postopek
zavlačujejo poslanci opozicije, Irglova na robu
solz
Slovenija
A.S. - Uredništvo/STA - Foto: Twitter/Ministrstvo za finance/Boštjan Koritnik, Facebook/Eva Irgl - 27.05.2020
ob 07:30
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Odbor DZ za delo niti po 12-urni razpravi še ni pripravil tretjega
protikoronskega zakona za potrditev na petkovi izredni seji. Postopek
zavlačujejo poslanci opozicije, predvsem Levice, ki uvodoma niso uspeli s
predlogom za zamik obravnave za nekaj dni. Zakonski osnutek ima 87 členov,
doslej so jih obdelali dobro četrtino.
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Predlog tretjega protikoronskega zakona je zamišljen kot izhodna strategija po
epidemiji novega koronavirusa, vlada pa je vanj vgradila ukrepe, ocenjene na
eno milijardo evrov. Minister za delo Janez Cigler Kralj je v torek zvečer ob
začetku obravnave dejal, da se je s prvim in drugim paketom protikoronskih
ukrepov pomagalo 1,3 milijona prebivalcem, z danes obravnavanim tretjim
paketom pa se bo pomagalo vsem. Predlog zakona namreč prinaša tudi bone za
vse prebivalce Slovenije, ki jih bodo lahko unovčili pri ponudnikih turističnih
nastanitev.
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je minister izpostavil ukrep
subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, s katerim naj bi gospodarstvo
spodbudili, da se po koncu epidemije znova zažene. Država bo za vsakega
delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu,
subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
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Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v
predlogu zakona predvideno tudi podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo
do konca junija. Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi
državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja ter
različne oblike pomoči gospodarskim subjektom in drugim upravičencem na več
področjih.
S sprejemom zakona se po pojasnilih vlade mudi, saj se veljavni ukrepi za
pomoč ob epidemiji z 31. majem iztekajo. Vendar poslancev Levice s tem ni
prepričala, očitali so ji, da prva dva protikoronska zakona nista dosegla svojega
namena ravno zato, ker se je hitelo s postopkom sprejemanja. Miha
Kordiš(Levica) je zato predlagal, naj se obravnavo preloži na četrtek, česar pa
odbor ni sprejel.
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Pobalinsko obnašanje Irglovo pripeljalo na rob solz
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Predsedujoča na seji Eva Irgl (SDS) je tako sejo nadaljevala, v opoziciji pa so
se odzvali z dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč do posameznih
členov in vloženih dopolnil. Po nekaj prekinitvah seje in izrečenih opominih
Kordišu je Irglova na robu solz ugotovila, da takega pobalinskega obnašanja
v 16 letih svoje poslanske kariere še ni doživela.

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

V Levici so skupaj z LMŠ in SD pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej
ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano tudi
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom
pospešitve izdajanja gradbenih dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe so v torek pred
okoljskim ministrstvom potekali tudi protesti.
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Levica Spet Z Destruktivnimi Poslovniškimi Blokadami: Odbor
Po 12 Urah Še Niti Sredi Tretjega Protikoronskega Zakona!
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Avtor: Urednistvo

Posodobljeno: 27. Maj 2020
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Odbor DZ za delo niti po 12-urni razpravi še ni pripravil tretjega protikoronskega zakona za potrditev na petkovi
izredni seji. Postopek zavlačujejo poslanci opozicije, predvsem Levice, ki uvodoma niso uspeli s predlogom
za zamik obravnave za nekaj dni. Zakonski osnutek ima 87 členov, doslej so jih obdelali dobro četrtino.
Predlog tretjega protikoronskega zakona je zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji novega koronavirusa,
vlada pa je vanj vgradila ukrepe, ocenjene na eno milijardo evrov.
Minister za delo Janez Cigler Kralj je v torek zvečer ob začetku obravnave dejal, da se je s prvim in drugim
paketom protikoronskih ukrepov pomagalo 1,3 milijona prebivalcem, z danes obravnavanim tretjim paketom pa se
bo pomagalo vsem. Predlog zakona namreč prinaša tudi bone za vse prebivalce Slovenije, ki jih bodo lahko
unovčili pri ponudnikih turističnih nastanitev.
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Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je minister izpostavil ukrep subvencioniranja skrajšanega
delovnega časa, s katerim naj bi gospodarstvo spodbudili, da se po koncu epidemije znova zažene. Država bo za
vsakega delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala nadomestilo
plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona predvideno tudi
podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo do konca junija. Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi,
med njimi državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja ter različne oblike pomoči
gospodarskim subjektom in drugim upravičencem na več področjih.
S sprejemom zakona se po pojasnilih vlade mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31. majem
iztekajo. Vendar poslancev Levice s tem ni prepričala, očitali so ji, da prva dva protikoronska zakona nista dosegla
svojega namena ravno zato, ker se je hitelo s postopkom sprejemanja. Miha Kordiš (Levica) je zato predlagal, naj
se obravnavo preloži na četrtek, česar pa odbor ni sprejel.
Predsedujoča na seji Eva Irgl (SDS) je tako sejo nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z dolgotrajnim
predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in vloženih dopolnil. Po nekaj prekinitvah seje in izrečenih
opominih Kordišu je Irglova na robu solz ugotovila, da takega pobalinskega obnašanja v 16 letih svoje poslanske
kariere še ni doživela.

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

V Levici so skupaj z LMŠ in SD pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v
zakonskem besedilu ostaja zapisano tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z
namenom pospešitve izdajanja gradbenih dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh
postopkih. Zaradi te določbe so v torek pred okoljskim ministrstvom potekali tudi protesti.
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TURISTIČNI BONI BODO PRENOSLJIVI MED SORODNIKI:
Preverite, v katerih primerih bo to veljalo
Slovenija
T.Ž. - Uredništvo/STA - Foto: Pexels - 27.05.2020 ob 10:19
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Turistični boni, ki jih bodo z namenom pomoči turistični panogi prejeli vsi prebivalci Slovenije, bodo prenosljivi med
družinskimi člani, so danes sklenili člani odbora DZ za delo. Koristiti jih bo mogoče do konca leta, izplačilo v denarju pa
ne bo mogoče. Predloge opozicije, naj bo država bolj radodarna, je odbor zavrnil.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Turistične bone za vse prebivalce predvideva predlog tretjega protikoronskega zakona, ki je zamišljen kot izhodna
strategija po epidemiji novega koronavirusa. DZ ga bo potrjeval na petkovi izredni seji, pred tem pa mora njegovo
obravnavo dokončati še odbor za delo kot matično delovno telo. Kdaj se bo to zgodilo, predsednica odbora Eva
Irgl(SDS) ob prekinitvi seje še ni znala povedati.
Do turističnih bonov bodo upravičene osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020, in sicer
rojene do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajše pa v višini 50 evrov. Koristiti jih bo mogoče za plačilo nočitve oz.
nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji. "Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni
učinek," je članom odbora povedal minister za delo Janez Cigler Kralj. Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki
bonov poleg nočitve koristili še druge storitve, s tem pa se bo zelo pomagalo turizmu pri ponovnem zagonu po
epidemiji novega koronavirusa.

138

Regionalgoriska.si
Država: Slovenija

27.05.2020
Sreda, 10:52

Kazalo

https://regionalgoriska.si/novica/turisticni-boni-...

3/4

Prenosljivi od starih staršev prek otrok do vnukov ter med zakonci

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

Nekateri poslanci opozicije so predlagali, naj bo vrednost bonov višja, drugi pa, naj se prejemnikom omogoči izplačilo
vrednosti v denarju ali pa razširi krog ponudnikov storitev, pri katerih jih bo mogoče koristiti. Odbor je vse te predloge
zavrnil, podprl pa je dopolnilo koalicije, s katerim se bolj natančno določa, v katere nastanitvene obrate bo mogoče z
bonom iti na kratek dopust. To so hoteli, počitniški domovi, turistične kmetije, zasebne sobe, planinski domovi,
mladinska prenočišča, kampi in druge nastanitve za krajši čas.

Določili so tudi, da bodo boni prenosljivi med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena, torej od starih staršev prek
otrok do vnukov, med zakonci oz. zunajzakonskimi partnerji ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki. Koristiti
jih bo mogoče do konca leta.
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Katere ukrepe še predvideva tretji protikoronski zakon?

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

Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19 prinaša še druge ukrepe za
pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Eden od njih je subvencioniranje skrajšanega delovnega
časa, po katerem bo država za vsakega delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu,
subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona predvideno tudi podaljšanje
subvencioniranja čakanja na delo. Odbor je ob tem z dopolnilom koalicije natančno določil, za katere dejavnosti bo
ukrep, ki se sicer z majem izteka, veljal še do konca junija. Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med
njimi državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in
kmetom, pa delno kritje izgub v zdravstvu in krizni dodatek za pripadnike civilne zaščite. O teh ukrepih bo odbor še
razpravljal v nadaljevanju seje.
S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi podaljšanje ukrepov na
področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih
izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik del več kot 13-urne seje, a jim
ni uspelo.

Preberi več iz teme:

hoteli

pomoč

slovenija

turistični boni

turizem

Deli novico:
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Ifo: Nemška podjetja še vedno odpuščajo
27.05.2020 12:34

München, 27. maja (STA) - Nemška podjetja bodo po pričakovanjih še vedno
zmanjševala število zaposlenih, ugotavlja münchenski inštitut za gospodarske
raziskave Ifo, ki izračunava vrednost kazalnika zaposlovanja. Ta se je maja sicer
zvišala na 88,3 točke, a bo število odpuščenih po oceni Ifa spet preseglo na novo
zaposlene, brezposelnost se bo po pričakovanjih še povečala.
Kazalnik zaposlovanja se je aprila oblikoval pri 86,3 točke. Potem ko so aprila vsi štirje
sektorji - storitve, proizvodnja, trgovina in gradbeništvo - zabeležili upad vrednosti
kazalnika, so se razmere zdaj izboljšale v treh, medtem ko proizvodna podjetja še vedno
beležijo padajoč trend, so danes sporočili iz Ifa. Kazalnik zaposlovanja proizvodnih podjetij
se je oblikoval pri -29 točkah, kar je 0,2 točke slabše kot aprila.
Najbolj se je kazalnik popravil v storitveni dejavnosti, in sicer z -19,4 na -13,7 točke, sledila
je trgovina, kjer se je vrednost kazalnika zvišala z -25,6 na -20,1 točke. Kazalnik
zaposlovanja v gradbeništvu se je zvišal z -8,2 na -4,5 točke.
Še vedno pa podjetja odpuščajo delovno silo, na največjem udaru so trgovci z oblačili in
modnimi dodatki. Žarki upanja medtem sijejo na vodilne položaje in davčne svetovalce, pa
tudi revizorje, tam se namreč delovna mesta odpirajo. V podobnem položaju so trgovci s
hrano in kolesarske trgovine, slednje beležijo tudi veliko povpraševanja po popravilih.

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

Ifo vrednost kazalnika izračuna na podlagi približno 9000 odzivov iz podjetij v proizvodnji,
gradbeništvu, trgovini na drobno in trgovini na debelo ter storitvah. Podjetja morajo v anketi
navesti načrte zaposlovanja za prihodnje tri mesece.
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Takole poslanci Levice ovirajo sprejem tretjega korona-paketa:
parlamentarni odbor po polžje počasi skozi predlog zakona

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

sreda, 27 maj 2020 07:34

Napisal C. R.

Comments:DISQUS_COMMENTS

foto: Polona Avanzo

Odbor DZ za delo niti po 12-urni razpravi še ni pripravil tretjega protikoronskega zakona za
potrditev na petkovi izredni seji. Postopek zavlačujejo poslanci opozicije, predvsem
Levice, ki uvodoma niso uspeli s predlogom za zamik obravnave za nekaj dni. Zakonski
osnutek ima 87 členov, doslej so jih obdelali dobro četrtino, poroča STA.

Predlog tretjega protikoronskega zakona je zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji novega
koronavirusa, vlada pa je vanj vgradila ukrepe, ocenjene na eno milijardo evrov.
Minister za delo Janez Cigler Kralj je v torek zvečer ob začetku obravnave dejal, da se je s prvim
in drugim paketom protikoronskih ukrepov pomagalo 1,3 milijona prebivalcem, z danes
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obravnavanim tretjim paketom pa se bo pomagalo vsem. Predlog zakona namreč prinaša tudi
bone za vse prebivalce Slovenije, ki jih bodo lahko unovčili pri ponudnikih turističnih nastanitev.
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je minister izpostavil ukrep subvencioniranja
skrajšanega delovnega časa, s katerim naj bi gospodarstvo spodbudili, da se po koncu epidemije
znova zažene. Država bo za vsakega delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v
polnem obsegu, subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona
predvideno tudi podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo do konca junija. Poleg tega so vanj
vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih
sredstev za podjetja ter različne oblike pomoči gospodarskim subjektom in drugim upravičencem
na več področjih.

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

S sprejemom zakona se po pojasnilih vlade mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z
31. majem iztekajo. Vendar poslancev Levice s tem ni prepričala, očitali so ji, da prva dva
protikoronska zakona nista dosegla svojega namena ravno zato, ker se je hitelo s postopkom
sprejemanja. Miha Kordiš (Levica) je zato predlagal, naj se obravnavo preloži na četrtek, česar
pa odbor ni sprejel.
Predsedujoča na seji Eva Irgl (SDS) je tako sejo nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z
dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in vloženih dopolnil. Po nekaj
prekinitvah seje in izrečenih opominih Kordišu je Irglova na robu solz ugotovila, da takega
pobalinskega obnašanja v 16 letih svoje poslanske kariere še ni doživela.
V Levici so skupaj z LMŠ in SD pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno
sprejeto. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano tudi podaljšanje ukrepov na področju
gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve izdajanja gradbenih dovoljenj
zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih. Zaradi te določbe so v
torek pred okoljskim ministrstvom potekali tudi protesti.
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So bili na delu ekosocialistični "nevladniki"? Na ministrstvu za
okolje zaradi pošiljke z belim prahom gasilske in sanitetne
IZPOSTAVLJENO
ekipe!
sreda, 27 maj 2020 09:22

Napisal C. R.

Comments:DISQUS_COMMENTS

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

Dogajanje pred okoljskim ministrstvom: včeraj protestniki, danes že gasilci...

Policijska uprava Ljubljana je bila danes nekaj pred 8. uro obveščena o prejemu pisemske
pošiljke v eni izmed državnih ustanov na Dunajski cesti v Ljubljani. Iz pošiljke se je vsula
neznana snov (prah). Na kraju trenutno posredujejo policisti in gasilci. Uslužbenci
Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo pa bodo snov analizirali, so nam sporočili iz PU
Ljubljana.

Tri osebe, ki so bile izpostavljene pri odpiranju pisemske pošiljke, ostajajo do zaključka analize v
karanteni. Zaradi posredovanja intervencijskih služb je trenutno oviran promet na Dunajski cesti v
Ljubljani (iz smeri centra proti obvoznici).
Po naših podatkih naj bi bila pošiljka poslana na ministrstvo za okolje in prostor. Spomnimo: pred
slednjim se zadnje čase vrstijo protesti ekosocialistov, ker je minister Andrej Vizjak z ukrepanjem
omejil vpliv nevladnih organizacij na izdajanje gradbenih dovoljenj in naredil konec stihiji, ki je
vplivala tudi na koruptivne posle v gradbeništvu ter na višje cene stanovanj. Zato je mogoče
predvidevati, da je pošiljka z belim prahom verjetno eden od "performansov" iz vrst
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ekosocialističnih protestnikov. Kot je znano, je vsaj enega od njih zaradi oviranja dostopa
uslužbencev v zgradbo ministrstva odpeljala policija.
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Poslanci vso noč v DZ, Eva Irgl na robu joka (VIDEO)

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

slovenskenovice.si/novice/slovenija/poslanci-vso-noc-v-dz-eva-irgl-na-robu-joka-video-313065

Odbor DZ za delo niti po 12-urni razpravi še ni pripravil tretjega protikoronskega zakona za potrditev na petkovi
izredni seji. Postopek zavlačujejo poslanci opozicije, predvsem Levice, ki jim uvodoma ni uspelo s predlogom
za prestavitev obravnave za nekaj dni. Zakonski osnutek ima 87 členov, doslej so jih obdelali dobro četrtino.

Predlog tretjega protikoronskega zakona je zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji novega koronavirusa,
vlada pa je vanj vgradila ukrepe, ocenjene na eno milijardo evrov.
Minister za delo Janez Cigler Kralj je v torek zvečer ob začetku obravnave dejal, da se je s prvim in drugim
paketom protikoronskih ukrepov pomagalo 1,3 milijona prebivalcem, z danes obravnavanim tretjim paketom pa
se bo vsem. Predlog zakona namreč prinaša tudi bone za vse prebivalce Slovenije, ki jih bodo lahko unovčili pri
ponudnikih turističnih nastanitev.
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je minister izpostavil subvencioniranje skrajšanega delovnega
časa, s katerim naj bi gospodarstvo spodbudili, da se po koncu epidemije znova zažene. Država bo za vsakega
delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala nadomestilo plače v
obsegu od 5 do 20 ur tedensko.

Predlog Kordiša odbor ni uslišal
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona predvideno tudi
podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo do konca junija. Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi
ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja ter različne oblike
pomoči gospodarskim subjektom in drugim upravičencem na več področjih.
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S sprejemom zakona se po pojasnilih vlade mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31. majem
iztekajo. Vendar poslancev Levice s tem ni prepričala, očitali so ji, da prva dva protikoronska zakona nista
dosegla svojega namena ravno zato, ker se je hitelo s postopkom sprejemanja. Miha Kordiš (Levica) je zato
predlagal, naj se obravnava preloži na četrtek, česar pa odbor ni sprejel.

Eva Irgl na robu joka
Predsedujoča na seji Eva Irgl (SDS) je tako sejo nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z dolgotrajnim
predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in vloženih dopolnil. Po nekaj prekinitvah seje in izrečenih
opominih Kordišu je Irglova na robu solz ugotovila, da takega pobalinskega obnašanja v 16 letih svoje
poslanske kariere še ni doživela.

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

V Levici so skupaj z LMŠ in SD pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še nobeno sprejeto. Tako v
zakonskem besedilu ostaja zapisano tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se
zaradi pospešitve izdajanja gradbenih dovoljenj zaostrujejo pogoji za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh
postopkih. Zaradi te določbe so v torek pred okoljskim ministrstvom potekali tudi protesti.
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Turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki
27.05.2020 10:01

Turistični boni, ki jih bodo z namenom pomoči turistični panogi prejeli vsi prebivalci
Slovenije, bodo prenosljivi med družinskimi člani, so danes sklenili člani odbora DZ
za delo. Koristiti jih bo mogoče do konca leta, izplačilo v denarju pa ne bo mogoče.
Predloge opozicije, naj bo država bolj radodarna, je odbor zavrnil.
Turistične bone za vse prebivalce predvideva predlog tretjega
protikoronskega zakona, ki je zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji
novega koronavirusa. DZ ga bo potrjeval na petkovi izredni seji, pred tem pa
mora njegovo obravnavo dokončati še odbor za delo kot matično delovno
telo. Kdaj se bo to zgodilo, predsednica odbora Eva Irgl (SDS) ob prekinitvi seje še ni znala
povedati.
Do turističnih bonov bodo upravičene osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13.
marca 2020, in sicer rojene do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajše pa v višini 50
evrov. Koristiti jih bo mogoče za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih
objektih v Sloveniji.

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

"Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek," je članom odbora
povedal minister za delo Janez Cigler Kralj. Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki
bonov poleg nočitve koristili še druge storitve, s tem pa se bo zelo pomagalo turizmu pri
ponovnem zagonu po epidemiji novega koronavirusa.
Nekateri poslanci opozicije so predlagali, naj bo vrednost bonov višja, drugi pa, naj se
prejemnikom omogoči izplačilo vrednosti v denarju ali pa razširi krog ponudnikov storitev,
pri katerih jih bo mogoče koristiti.
Odbor je vse te predloge zavrnil, podprl pa je dopolnilo koalicije, s katerim se bolj natančno
določa, v katere nastanitvene obrate bo mogoče z bonom iti na kratek dopust. To so hoteli,
počitniški domovi, turistične kmetije, zasebne sobe, planinski domovi, mladinska
prenočišča, kampi in druge nastanitve za krajši čas.
Določili so tudi, da bodo boni prenosljivi med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena, torej
od starih staršev prek otrok do vnukov, med zakonci oz. zunajzakonskimi partnerji ter med
otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki. Koristiti jih bo mogoče do konca leta.
Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19
prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Eden
od njih je subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, po katerem bo država za vsakega
delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala
nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
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Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona
predvideno tudi podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo. Odbor je ob tem z
dopolnilom koalicije natančno določil, za katere dejavnosti bo ukrep, ki se sicer z majem
izteka, veljal še do konca junija.
Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki
nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in
kmetom, pa delno kritje izgub v zdravstvu in krizni dodatek za pripadnike civilne zaščite. O
teh ukrepih bo odbor še razpravljal v nadaljevanju seje.
S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila
tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje
za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so
poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik del več kot 13-urne seje, a jim ni uspelo.
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Podjetje Akrapovič, ki se ukvarja z izdelavo izpušnih sistemov v Ivančni Gorici in Črnomlju, zaposluje več kot tisoč
ljudi, a zaradi prilagajanja posledicam epidemije novega koronavirusa napovedujejo odpuščanja. Podjetje je v
zadnjih letih povečalo zaposlovanje zaradi povečevanja naročil, ta pa so med epidemijo skoraj povsem presahnila - aprila je
bilo registriranih skoraj šestinsedemdeset odstotkov novih vozil manj kot lani. Akrapovičev glavni proizvod so izpušni
sistemi za motorje, ista vrsta izdelkov za avtomobile pa predstavlja okoli trideset odstotkov prodaje. V podjetju še niso
napovedali, koliko ljudi bo izgubilo službo ali za katere delavce bo šlo.
Tudi v steklarstvu se obetajo odpuščanja. V Steklarni Hrastnik bodo zaradi upada
naročil med koronakrizo primorani odpustiti šestdeset od skupno sedemstotih zaposlenih,
a se bodo zatekli k “mehkim” načinov odpuščanja, kot sta čakanje na delo in upokojitev.
Varčevanja pa so že dobro vajeni v občini Šentrupert, ki se je že pred epidemijo soočala z
visokimi dolgovi, podedovanimi iz mandata prejšnjega župana. Občina je zato, da bi se
POLITIKA / OFFSAJD
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končno rešila tega bremena, na trg tudi uradno postavila javno podjetje Energetika
Šentrupert. Govori aktualni župan Andrej Martin Kostelec.

ODŠKODNINE ZA PREŽIVELE
IN POTOMCE UMRLIH
O razrešitvi tožbe zasavskih
kmetov proti 4 podjetjem z Urošem
Macerlom iz Ekokroga

Izjava

Jošt Žagar / 26. 10. 2016

Več o javnih financah Šentruperta pa čez dve uri v oddaji OFFsajd.
V Franciji so avtomobilski industriji namenili osem milijard finančne pomoči, pri čemer je milijarda namenjena
subvencijam pri nakupu električnih in hibridnih vozil, ki bodo znašale do sedem tisoč evrov. V zameno za finančno pomoč
sta Renault in skupina PSA, h kateri med drugim spadata tudi Peugeot in Citroën, obljubila, da bosta produkcijo vozil
usmerila v Francijo. Prav tako pa ima predsednik Emmanuel Macron cilj, da bi do leta 2025 proizvedli milijon električnih
avtomobilov letno. Posledice krčenja proizvodnje že čutijo tudi v novomeškem Revozu, ki je ukinil nočno izmeno - prvi bodo
brez dela ostali agencijski delavci.
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Nočno izmeno pa so imeli sinoči poslanci v odboru državnega zbora za delo, saj je
seja trajala dobrih štirinajst ur, a se poslanci še kar niso mogli poenotiti glede
tretjega protikoronskega paketa, tako da ga na programu za potrditev v petek ne
bo. Predlog paketa naj bi bil vreden milijardo evrov, vključuje pa tudi turistične bone za
vse prebivalce v vrednosti dvesto evrov za odrasle in petdeset za otroke. Boni bodo
prenosljivi znotraj družine do drugega kolena, torej lahko vnuki pričakujejo kak dodaten
vavčer od starih staršev. Vnovčiti bo jih možno pri ponudnikih turističnih nastanitev za
nočitev z zajtrkom ali brez. Prav tako paket predvideva subvencioniranje skrajšanega
delovnega časa - delavcem, katerih delodajalec tega trenutno ni zmožen, bo kril od pet do
dvajset delovnih ur na teden. V turizmu in gostinstvu je predvideno subvencionirano
čakanje na delo do junija, paket pa vključuje tudi podaljšanje ukrepov na področju
gradbeništva z namenom hitrejšega pridobivanja gradbenih dovoljenj. To iz procesa bolj
kot ne izključi vse nevladnike, ki bi želeli gradnjo napraviti okolju prijazno ali pa jo
popolnoma ustaviti zaradi njenega negativnega vpliva na naravo. Dražbo pričenjamo pri
200, imamo 250?
Na odboru državnega zbora za obrambo je bil
zavrnjen predlog za aktivacijo 37.a člena Zakona o
obrambi, ki bi vojski podelil policijska pooblastila pri
patruljiranju južne meje. Begunci pa to. Branko Grims,
poslanec SDS, zatrjuje, da se obeta nov val množičnih
migracij, Andrej Černigoj iz NSi pa trdi, da begunci na
meji množično kradejo lastnino tamkajšnjih prebivalcev.
On bi že vedel. Na ministrstvu za obrambo bi radi uredili
tudi status vojakov po dopolnjenem petinštiridesetem
letu - tako bi v primeru, da imajo ti specialistična znanja,
lahko delovno mesto obdržali in bili premeščeni na
mesto, primernejše za njihovo starost.
Vlada je prvič v zgodovini Slovenije razrešila
generalnega direktorja statističnega urada - gre za
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HIBERNACIJA SVETA
Smernice za omilitev posledic
epidemije
Ajda Kleindienst / 24. 3. 2020

POLITIKA / N-EURO MOMENT

NAMESTO KRIZNEGA ŠTABA
KRIZNA VLADA
Namesto Kriznega štaba za
epidemijo koronavirusa krizna
vlada za obvladovanje vseh
družbenih
podsistemov?
Tomaž Zaniuk
/ 25. 3. 2020

Bojana Nastava. Ta je bil na pozicijo izvoljen avgusta
lani, kot vršilec dolžnosti pa ga bo nadomestil Tomaž Smrekar. Vlada ima načeloma pravico predčasno razrešiti
generalnega direktorja, če bi zaradi neustreznih odločitev prišlo do motenj v delovanju Sursa. Kje so te motnje zaznali, ni
jasno, prav tako pa je Nastav o svoji razrešitvi izvedel iz zapisnika dopisne seje. Tudi predsednica Statističnega sveta,
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Sursovega posvetovalnega in strokovnega telesa, Anuška Ferligoj pravi, da razlogov za razrešitev niso prejeli - dobili so le
vladni sklep. Smrekarjeva glavna naloga bo spremljanje učinkov vladnih ukrepov za omilitev vpliva epidemije novega
koronavirusa, pri tem pa bi sodelovala posebna vladna svetovalna skupina Mateja Lahovnika. Vlada bi torej spet rada
preiskovala samo sebe, za kaj takega pa seveda potrebuješ direktorja prave barve.
Odstopil je Marko Bošnjak, viceguverner Banke Slovenije. Sam sicer ni navedel razloga za odstop, verjetno pa ta ni
povsem nepovezan z dejstvom, da je lani Komisija za preiskovanje korupcije, krajše KPK, ugotovila, da pri oddajanju
stanovanja ni plačeval davkov, kar pa se za viceguvernerja res ne spodobi. Banka Slovenije je lani sama prosila KPK za
preiskavo Bošnjaka, potem ko so na dan prišli očitki o oddajanju stanovanja in plačevanju na roko. V Banki Slovenije
ostajajo optimistični tudi v času grozeče recesije - pravijo, da se bo povečalo povpraševanje po farmacevtskih in
medicinskih proizvodih, zaradi epidemije novega koronavirusa pa se obeta tudi pospešena digitalizacija gospodarstva.
Upajo tudi na krajšanje proizvodnih verig, torej da bi evropska podjetja pripeljala produkcijo iz Azije nazaj na domača tla, saj
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bi tako lažje zagotovila nemoteno dobavo.
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Blue Ocean Robotics prejme nagrado, ki izpostavlja
vodilno vlogo pri razvoju robotov za leto 2020, za
hčerinsko podjetje UVD Robots, ki je uspešno v boju
z virusi
o-sta.si/27164/blue-ocean-robotics-prejme-nagrado-ki-izpostavlja-vodilno-vlogo-pri-razvojurobotov-za-leto-2020-za-hcerinsko-podjetje-uvd-robots-ki-je-uspesno-v-boju-z-virusi

Foto: Business Wire
Nagrada podjetja Frost & Sullivan za najboljše prakse je prepoznala učinek, ki ga
imajo roboti UVD družbe Blue Ocean Robotics pri razkuževanju v boju proti
virusom, kot je covid-19, in učinek drugih storitvenih robotov podjetja, kot so roboti
GoBe in PTR.
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ODENSE, Danska - (BUSINESS WIRE) - Podjetje Blue Ocean Robotics je danes
sporočilo, da je prejelo nagrado podjetja Frost & Sullivan za najboljše prakse in
vodilno vlogo za leto 2020 na področju razvoja evropskih storitvenih robotov.
Priznanje si je podjetje zaslužilo predvsem na podlagi sodelovanja s svojim
hčerinskim podjetjem UVD Robots, ki uporablja avtonomno robotsko tehnologijo in
ultravijolično svetlobo za razkuževanje v boju proti virusom, kot je covid-19.
Sporočilo za javnost vsebuje večpredstavnostne vsebine. Celotno sporočilo si
oglejte na https://www.businesswire.com/news/home/20200526005105/en/
Hčerinsko podjetje družbe Blue Ocean Robotics, UVD Robots, ki ima sedež na
Danskem, je razvilo inovativno rešitev, ki dokazano v 10-15 minutah uniči
mikroorganizme v sobah za nego pacientov. Samovozni roboti za razkuževanje so
zaenkrat prisotni v več kot 50 državah po vsem svetu.
"Priznanje podjetja Frost & Sullivan v obliki nagrade za najboljše prakse izreka
poklon srcu, strasti in elanu, ki jih je podjetje posvetilo inovacijam, razvoju in
tržnemu uspehu," je dejal glavni izvršni direktor podjetja Blue Ocean Robotics Claus
Risager. "Zelo smo ponosni, da razvijamo robote, ki ne le pomagajo razreševati
globalne probleme, ampak so tudi zanesljiva in dobičkonosna investicija za naše
lastnike."
Nagrade za najboljšo prakso podjetja Frost & Sullivan so podeljene podjetjem, ki
spodbujajo občutno rast v lastnih industrijah, so prepoznala nastajajoče trende,
preden so se ti uveljavili na trgu, in ki ustvarjajo napredne tehnologije za pogon in
transformacijo industrij.
"UVD roboti, vodilni proizvod podjetja Blue Ocean Robotics, pomagajo še posebej
bolnišnicam, da zamejijo prenos bolezni, saj uničijo 99,99 odstotka vseh bakterij in
mikroorganizmov," je dejal industrijski poslovodja pri podjetju Frost & Sullivan Rohit
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Karthikeyan. "Robot UVD je prvi in edini avtonomni mobilni robot, ki razkužuje
različne površine z uporabo žarkov UV-C, kar mu daje prednost pred konkurenco
glede uporabnosti. Uporabnik lahko upravlja robot UVD prek tabličnega
računalnika."
O Blue Ocean Robotics
Blue Ocean Robotics razvija, proizvaja in prodaja profesionalne storitvene robote v
zdravstvu, gostinsko-turističnem sektorju, gradbeništvu, kmetijstvu in na drugih
globalnih trgih. Nabor robotov vključuje znamke, kot so roboti UVD, mobilni roboti za
razkuževanje, roboti GoBe, mobilni teleprisotni roboti za komunikacijo in roboti PTR,
mobilni roboti za varno oskrbo pacientov in rehabilitacijo. Vsak od teh treh robotov
se razvija v ločenem hčerinskem podjetju - Blue Ocean Robotics je tako prvo
skupno podjetje proizvodnje robotov na svetu.
Tukaj si naložite paket za medije.
Oglejte si izvorno različico besedila na businesswire.com na naslovu
https://www.businesswire.com/news/home/20200526005105/en/
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Kontakti
Merima Cikotic
Blue Ocean Robotics
+45 71-99-56-06
mc@blue-ocean-robotics.com
Vir: Blue Ocean Robotics
Multimedija:
Samovozni roboti UVD za razkuževanje so bili do sedaj uspešno poslani na tržišča
v več kot 50 državah po vsem svetu. "Preden smo prejeli robote UVD, se je šest
zdravnikov v naši bolnišnici okužilo s koronavirusom," je dejal Christiano Huscher,
vodja kirurgov v bolnišnici Gruppo Poloclinico Abano, ki upravlja številne zasebne
bolnišnice v Italiji in je pred kratkim začela uporabljati robote UVD. "Odkar smo
začeli uporabljati robote za razkuževanje pred dvema mesecema, nismo zabeležili
niti ene okužbe med zdravniki, medicinskimi sestrami in pacienti." (Foto: Business
Wire)

154

Novice.najdi.si

27.05.2020
Sreda, 09:50

Država: Slovenija

Kazalo

http://novice.najdi.si/predogled/novica/4cd19a0c38...

1/2

Dvanajst ur pa niso še niti na polovici
zurnal24.si/slovenija/dvanajst-ur-pa-niso-se-niti-na-polovici-347526
May 27, 2020
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Odbor DZ za delo po dvanajsturni razpravi še ni pripravil tretjega protikoronskega
zakona za potrditev na petkovi izredni seji.
Postopek zavlačujejo poslanci opozicije, predvsem Levice, ki uvodoma niso uspeli s
predlogom za zamik obravnave za nekaj dni. Zakonski osnutek ima 87 členov,
doslej so jih obdelali dobro četrtino. Predlog tretjega protikoronskega zakona je
zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji novega koronavirusa, vlada pa je vanj
vgradila ukrepe, ocenjene na eno milijardo evrov.
Minister za delo Janez Cigler Kralj je v torek zvečer ob začetku obravnave dejal,
da se je s prvim in drugim paketom protikoronskih ukrepov pomagalo 1,3 milijona
prebivalcem, z danes obravnavanim tretjim paketom pa se bo pomagalo vsem.
Predlog zakona namreč prinaša tudi bone za vse prebivalce Slovenije, ki jih bodo
lahko unovčili pri ponudnikih turističnih nastanitev.
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je minister izpostavil ukrep
subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, s katerim naj bi gospodarstvo
spodbudili, da se po koncu epidemije znova zažene. Država bo za vsakega delavca,
ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala
nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu
zakona predvideno tudi podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo do konca
junija. Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi državne
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pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja ter različne oblike
pomoči gospodarskim subjektom in drugim upravičencem na več področjih.
S sprejemom zakona se po pojasnilih vlade mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč
ob epidemiji z 31. majem iztekajo. Vendar poslancev Levice s tem ni prepričala,
očitali so ji, da prva dva protikoronska zakona nista dosegla svojega namena ravno
zato, ker se je hitelo s postopkom sprejemanja. Miha Kordiš (Levica) je zato
predlagal, naj se obravnavo preloži na četrtek, česar pa odbor ni sprejel.
Predsedujoča na seji Eva Irgl (SDS) je tako sejo nadaljevala, v opoziciji pa so se
odzvali z dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in
vloženih dopolnil. Po nekaj prekinitvah seje in izrečenih opominih Kordišu je Irglova
na robu solz ugotovila, da takega pobalinskega obnašanja v 16 letih svoje
poslanske kariere še ni doživela.
V Levici so skupaj z LMŠ in SD pripravili več dopolnil, od katerih pa doslej ni bilo še
nobeno sprejeto. Tako v zakonskem besedilu ostaja zapisano tudi podaljšanje
ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se z namenom pospešitve
izdajanja gradbenih dovoljenj zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij
pri teh postopkih. Zaradi te določbe so v torek pred okoljskim ministrstvom potekali
tudi protesti.
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Turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki
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Novice
Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na
Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica

Pixabay
Turistični boni, ki jih bodo z namenom pomoči turistični panogi prejeli vsi prebivalci Slovenije,
bodo prenosljivi med družinskimi člani, so danes sklenili člani odbora DZ za delo. Koristiti jih bo
mogoče do konca leta, izplačilo v denarju pa ne bo mogoče. Predloge opozicije, naj bo država bolj
radodarna, je odbor zavrnil.
Turistične bone za vse prebivalce predvideva predlog tretjega protikoronskega zakona, ki je zamišljen kot
izhodna strategija po epidemiji novega koronavirusa. DZ ga bo potrjeval na petkovi izredni seji, pred tem
pa mora njegovo obravnavo dokončati še odbor za delo kot matično delovno telo. Kdaj se bo to zgodilo,
predsednica odbora Eva Irgl (SDS) ob prekinitvi seje še ni znala povedati.
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Do turističnih bonov bodo upravičene osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca
2020, in sicer rojene do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajše pa v višini 50 evrov. Koristiti
jih bo mogoče za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji.
“Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek,” je članom odbora povedal minister za
delo Janez Cigler Kralj. Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki bonov poleg nočitve koristili še druge
storitve, s tem pa se bo zelo pomagalo turizmu pri ponovnem zagonu po epidemiji novega koronavirusa.
Nekateri poslanci opozicije so predlagali, naj bo vrednost bonov višja, drugi pa, naj se prejemnikom
omogoči izplačilo vrednosti v denarju ali pa razširi krog ponudnikov storitev, pri katerih jih bo mogoče
koristiti.
Odbor je vse te predloge zavrnil, podprl pa je dopolnilo koalicije, s katerim se bolj natančno določa, v
katere nastanitvene obrate bo mogoče z bonom iti na kratek dopust. To so hoteli, počitniški domovi,
turistične kmetije, zasebne sobe, planinski domovi, mladinska prenočišča, kampi in druge nastanitve za
krajši čas.
Določili so tudi, da bodo boni prenosljivi med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena, torej od
starih staršev prek otrok do vnukov, med zakonci oz. zunajzakonskimi partnerji ter med otroci in
njihovimi zakonitimi zastopniki. Koristiti jih bo mogoče do konca leta.
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Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19 prinaša
še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Eden od njih je
subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, po katerem bo država za vsakega delavca, ki mu
delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala nadomestilo plače v obsegu
od pet do 20 ur tedensko.
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona predvideno tudi
podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo. Odbor je ob tem z dopolnilom koalicije natančno določil, za
katere dejavnosti bo ukrep, ki se sicer z majem izteka, veljal še do konca junija.
Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki nepovratnih in
povratnih sredstev za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom, pa delno kritje izgub v
zdravstvu in krizni dodatek za pripadnike civilne zaščite. O teh ukrepih bo odbor še razpravljal v
nadaljevanju seje.
S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi podaljšanje
ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati, čemur so
namenili velik del več kot 13-urne seje, a jim ni uspelo.
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Turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki
27.05.2020 10:01

Turistični boni, ki jih bodo z namenom pomoči turistični panogi prejeli vsi prebivalci
Slovenije, bodo prenosljivi med družinskimi člani, so danes sklenili člani odbora DZ
za delo. Koristiti jih bo mogoče do konca leta, izplačilo v denarju pa ne bo mogoče.
Predloge opozicije, naj bo država bolj radodarna, je odbor zavrnil.
Turistične bone za vse prebivalce
predvideva predlog tretjega
protikoronskega zakona, ki je zamišljen kot
izhodna strategija po epidemiji novega
koronavirusa. DZ ga bo potrjeval na
petkovi izredni seji, pred tem pa mora
njegovo obravnavo dokončati še odbor za
delo kot matično delovno telo. Kdaj se bo
to zgodilo, predsednica odbora Eva Irgl
(SDS) ob prekinitvi seje še ni znala
povedati.
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Do turističnih bonov bodo upravičene
osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020, in sicer rojene do
vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajše pa v višini 50 evrov. Koristiti jih bo mogoče za
plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji.
"Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek," je članom odbora
povedal minister za delo Janez Cigler Kralj. Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki
bonov poleg nočitve koristili še druge storitve, s tem pa se bo zelo pomagalo turizmu pri
ponovnem zagonu po epidemiji novega koronavirusa.
Nekateri poslanci opozicije so predlagali, naj bo vrednost bonov višja, drugi pa, naj se
prejemnikom omogoči izplačilo vrednosti v denarju ali pa razširi krog ponudnikov storitev,
pri katerih jih bo mogoče koristiti.
Odbor je vse te predloge zavrnil, podprl pa je dopolnilo koalicije, s katerim se bolj natančno
določa, v katere nastanitvene obrate bo mogoče z bonom iti na kratek dopust. To so hoteli,
počitniški domovi, turistične kmetije, zasebne sobe, planinski domovi, mladinska
prenočišča, kampi in druge nastanitve za krajši čas.
Določili so tudi, da bodo boni prenosljivi med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena, torej
od starih staršev prek otrok do vnukov, med zakonci oz. zunajzakonskimi partnerji ter med
otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki. Koristiti jih bo mogoče do konca leta.
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Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19
prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Eden
od njih je subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, po katerem bo država za vsakega
delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala
nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona
predvideno tudi podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo. Odbor je ob tem z
dopolnilom koalicije natančno določil, za katere dejavnosti bo ukrep, ki se sicer z majem
izteka, veljal še do konca junija.
Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki
nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in
kmetom, pa delno kritje izgub v zdravstvu in krizni dodatek za pripadnike civilne zaščite. O
teh ukrepih bo odbor še razpravljal v nadaljevanju seje.
S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila
tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje
za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so
poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik del več kot 13-urne seje, a jim ni uspelo.
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Ljubljana, 27. maja (STA)
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Z znanjem, strokovnostjo, ažurnostjo in prijaznostjo do
zadovoljstva državljanov!
bakos.si/druzba/z-znanjem-strokovnostjo-azurnostjo-in-prijaznostjo-do-zadovoljstva-drzavljanov

Na Upravni enoti Gornja Radgona so zadovoljni z delom v letu 2019
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Podobno kot vsako leto je načelnik Upravne enote Gornja Radgona (UE GR) Sašo Norčič, v skladu z
zakonodajo, ki narekuje zagotavljanje javnosti dela, državljane seznanil o delu državne uprave na
radgonskem območju v letu 2019, v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta. Na UE GR, kjer
delujejo trije oddelki, in sicer Oddelek za upravne notranje zadeve, Oddelek za okolje, prostor in
kmetijstvo ter Oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve, je 31.12.2019 bilo
zaposlenih 28 javnih uslužbencev (23 uradnikov in 5 strokovno-tehničnih delavcev), ki so v letu 2019
zagotavljali upravne storitve 19.828 prebivalcem, ki živijo v štirih občinah. Kot poudarja načelnik Norčič, je
UE GR „v letu 2019 imela zastavljene visoko cilje in jih je v pretežni meri tudi dosegla oziroma celo
presegla. Upravna enota pa ni sledila samo visoko zastavljenim ciljem in njihovi strokovni realizaciji,
ampak tudi zadovoljnim zaposlenim in strankam, uporabnikom storitev upravne enote. Javni uslužbenci
upravne enote se zavedajo svojega poslanstva in družbene odgovornosti pri opravljanju dela. Na upravni
enoti se zavedamo, da lahko kvalitetno opravlja upravne storitve samo javni uslužbenec, ki se stalno
izobražuje, zato je vodstvo UE javne uslužbence pošiljalo na izobraževanja in izpopolnjevanja. Tako se je
v letu 2019 v povprečju javni uslužbenec upravne enote izobraževal 3,10 dni“.
Na UE GR, kjer se odloča v upravnih stvareh iz državne pristojnosti na prvi stopnji, imajo sprejeto in
zastavljeno jasno vizijo. Predvsem si želijo zagotoviti takšno organizacijo dela, ki bo prijazna do vseh
udeležencev v upravnih postopkih in drugih upravnih nalogah. Trudijo se, da so prijazen in kakovosten
servis strankam, ki v upravnih postopkih uveljavljajo svoje pravice. Na drugi strani pa poskušajo ustvariti
prijazno delovno okolje za zaposlene javne uslužbence. „Kazalci uspešnosti poslovanja oziroma doseženi
rezultati na vseh področjih poslovanja UE GR dokazujejo, da je bilo poslovanje upravne enote v lanskem
letu učinkovito, racionalno in gospodarno. Upravne storitve uporabnikom naših storitev pa so bile izvedene
zakonito, strokovno in ažurno, tako da smo na upravni enoti z doseženimi rezultati izredno zadovoljni“,
poudarja načelnik Norčič.
Radgonska UE je v letu 2019 rešila 8883 (leta 2018: 8225) upravnih postopkov, kar pomeni povečanje za
658 upravnih postopkov oz. 8 %. S povečanjem števila rešenih upravnih postopkov se je povečala tudi
obremenitev uradnikov UE, saj se je njihovo število v letu 2019 glede na leto 2018 zmanjšalo. „Na podlagi
pregleda poslovanja in dela UE ugotavljamo, da je slednja v letu 2019 poslovala strokovno, zakonito in
gospodarno. V letu 2019 smo v celoti prenovili 9 pisarn, sejno sobo za ustne obravnave in pomožni
delovni prostor upravne enote in s tem izboljšali delovne pogoje za javne uslužbence. Ugotavljamo, da
smo v letu 2018 in letu 2019 prenovili večino prostorov UE in tako izboljšali pogoje za obravnavo strank,
saj pisarne – šalterji omogočajo individualno obravnavo strank kar je pomembno predvsem zaradi varstva
osebnih podatkov“, poudarja Sašo Norčič. Na Oddelku za upravne notranje zadeve je bilo v letu 2019
rešenih 7351 (6767) upravnih postopkov, kar je za 584 oz. 8,63 % več kot leto poprej. Načelnik ob tem
pravi: „Poudariti velja, da smo na UE v letu 2019 imeli tudi 71 (79) poročnih obredov, torej osem ali
desetino manj kot v letu 2018. Opažamo pa, da se povečuje število poročnih obredov izven uradnih
prostorov upravne enote“.
Na področju okolja in prostora je UE v letu 2019 obravnavala 452 upravnih postopkov, od tega je bilo
izdanih 106 (72) gradbenih dovoljenj, kar pomeni 34 gradbenih dovoljenj oziroma 47,22 % več kot v letu
2018. Norčič poudarja, da so investitorji razočarani nad Gradbenim zakonom, saj dokler objekt ni
dokončan (npr. nima fasade), investitor ne more dobiti uporabnega dovoljenja in posledično objektu
geodetska uprava ne more izdati hišne številke. Slednje pomeni, da si investitor v objektu ne more urediti
prijave prebivališča. Na Oddelku za okolje, prostor in kmetijstvo je bilo v letu 2019 obravnavanih 557
upravnih postopkov, od tega je bilo 312 (279) upravnih postopkov odobritve prometa s kmetijskimi
zemljišči. Ob tem so v letu 2019 odobrili 7 upravnih postopkov prometa s kmetijskimi zemljišči tujim
državljanom, kar znaša 2,24 % vseh odobritev. „Na podlagi odločb upravnega sodišča smo v letu 2018
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dobili na upravno enoto vrnjenih v ponovni postopek 5 zadev. V letu 2019 je bilo v denacionalizacijskem
postopku izdanih 5 delnih odločb, na podlagi katere se je upravičencem v naravi vrnilo kmetijsko zemljišče
v velikosti 90 m2 in izplačala odškodnina v obliki obveznic Slovenskega državnega holdinga v skupni višini
1.639.562,99 EUR. Delna odločba po kateri se upravičencem vrača odškodnina v obliki obveznic SDH je
pravnomočna v višini 366.311,92 EUR, v preostalem delu (1.273.251,07 EUR) pa delne odločbe še niso
pravnomočne“, je še dejal načelnik Sašo Norčič, ki je v celoti zadovoljen z delovanjem ustanove katero
vodi. Zaveda se namreč, da lahko le z znanjem, strokovnostjo, ažurnostjo in prijaznostjo pridejo do
zadovoljstva državljanov, zaradi katerih so na svojih delovnih mestih javnih uslužbencev.
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Turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki
Maj 27, 2020 Njena.si

Turistične bone za vse prebivalce predvideva predlog tretjega protikoronskega zakona, ki je zamišljen kot izhodna
strategija po epidemiji novega koronavirusa. DZ ga bo potrjeval na petkovi izredni seji, pred tem pa mora njegovo
obravnavo dokončati še odbor za delo kot matično delovno telo. Kdaj se bo to zgodilo, predsednica odbora Eva Irgl
(SDS) ob prekinitvi seje še ni znala povedati.
Do turističnih bonov bodo upravičene osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020, in sicer rojene
do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajše pa v višini 50 evrov. Koristiti jih bo mogoče za plačilo nočitve oz.
nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji.
“Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek,” je članom odbora povedal minister za delo Janez
Cigler Kralj. Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki bonov poleg nočitve koristili še druge storitve, s tem pa se bo
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zelo pomagalo turizmu pri ponovnem zagonu po epidemiji novega koronavirusa.

Foto: Profimedia – Fotografija je simbolična
Nekateri poslanci opozicije so predlagali, naj bo vrednost bonov višja, drugi pa, naj se prejemnikom omogoči izplačilo
vrednosti v denarju ali pa razširi krog ponudnikov storitev, pri katerih jih bo mogoče koristiti.
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Odbor je vse te predloge zavrnil, podprl pa je dopolnilo koalicije, s katerim se bolj natančno določa, v katere
nastanitvene obrate bo mogoče z bonom iti na kratek dopust. To so hoteli, počitniški domovi, turistične kmetije,
zasebne sobe, planinski domovi, mladinska prenočišča, kampi in druge nastanitve za krajši čas.
Določili so tudi, da bodo boni prenosljivi med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena, torej od starih staršev prek
otrok do vnukov, med zakonci oz. zunajzakonskimi partnerji ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki. Koristiti
jih bo mogoče do konca leta.
Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19 prinaša še druge ukrepe za
pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Eden od njih je subvencioniranje skrajšanega delovnega
časa, po katerem bo država za vsakega delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu,
subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona predvideno tudi podaljšanje
subvencioniranja čakanja na delo. Odbor je ob tem z dopolnilom koalicije natančno določil, za katere dejavnosti bo
ukrep, ki se sicer z majem izteka, veljal še do konca junija.
Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih
sredstev za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom, pa delno kritje izgub v zdravstvu in krizni
dodatek za pripadnike civilne zaščite. O teh ukrepih bo odbor še razpravljal v nadaljevanju seje.
S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi podaljšanje ukrepov na
področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih
izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik del več kot 13-urne seje, a
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jim ni uspelo.
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