Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 29. 5. 2020
Število objav: 50
Internet: 40
Tisk: 10
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 2
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 36
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 14
Inženirski dan: 0
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Naslov

Ustavno sodišče o spornih členih protikoronskega zakona, ki so razburili nevladnike

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

STA , A. K.

Teme

Gradbeni zakon

...'Vlada z novelo odprla vrata investitorjem, katerih gradbeni projekti ogrožajo okolje in naravo' 100.d člen posega v
projekte, ki so bili z uveljavitvijo gradbenega zakona leta 2018 v fazi pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Za vse te
projekte predlog omogoča, da avtomatsko preidejo v integralni postopek pridobivanja...

Naslov

Po maratonski seji tretji koronski zakon pripravljen za sprejem

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

U. V. , STA

Teme

Gradbeni zakon

...pomoči družini na domu. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali...

Naslov

Tretji protikoronski zakon pripravljen za sprejem

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

D. K.

Teme

Gradbeni zakon

...izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu. Podaljšanje ukrepov na področju gradbene
zakonodajeS ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela podaljšanje
ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij pri...

Naslov

Korak bliže subvencioniranju skrajšanega delovnega časa

Medij

Slovenskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

STA , A. L.

Teme

Gradbeni zakon

...pomoči družini na domu. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali...

Naslov

Po končani obravnavi na odboru tretji protikoronski sveženj v petek na tnalu DZ-ja

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

K. T.

Teme

Gradbeni zakon

...pomoči družini na domu. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali...
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Naslov

Med več tisoč hišami na trgu, je te najtežje prodati

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...nadstropja, dvignjene podstrehe, frčada, terase, garaže običajno nimajo gradbenega dovoljenja oziroma ustreznih
dokumentov. „Takšne hiše je, odkar velja nov gradbeni zakon, še toliko težje prodati. Pravna ureditev teh sprememb
predstavlja za prodajalca dodatno finančno in časovno breme. Ugotavljanje dejanskega in pravnega...

Naslov

Na maratonski seji izklesan predlog tretjega protikoronskega zakona: skrajšan delovni čas,
potrjeni boni in nekaj izjem za čakanje na delo

Medij

Svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

STA , G. G.

Teme

Gradbeni zakon

...pomoči družini na domu. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali...

Naslov

Tretji protikoronski zakon po maratonski obravnavi pripravljen za sprejem

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

Primož Zrnec

Teme

Gradbeni zakon

...civilne zaščite, zasebni izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu. Predlog tretjega
protikoronskega podaljšuje še ukrepe na področju gradbene zakonodaje, s katerimi je vlada v začetku maja zaostrila
pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj, saj opoziciji ni uspelo...

Naslov

Tretji protikoronski zakon pripravljen za sprejem

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Državni zbor; 28. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...pomoči družini na domu. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali...

Naslov

Ustavno sodišče o pobudi nevladnikov za oceno ustavnosti prvega protikoronskega zakona

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 28. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...člena noveliranega prvega protikoronskega zakona. Gre za člene s področja gradnje objektov. 100.d člen posega v
projekte, ki so bili z uveljavitvijo gradbenega zakona leta 2018 v fazi pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Za vse te
projekte predlog omogoča, da avtomatsko preidejo v integralni postopek pridobivanja...
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Naslov

Vizjak po neuspeli tožbi Rova upa na čimprejšnjo realizacijo tretje razvojne osi

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 28. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...Vizjakovih besedah eden od projektov, zaradi katerih so na ministrstvu za okolje in prostor v okviru protikriznih
ukrepov predlagali nekatere spremembe gradbene zakonodaje v smislu učinkovitejše gradnje. "Eden izmed teh
ukrepov je, da se lahko prične graditi na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja, torej ni treba čakati...

Naslov

Odbor DZ prek predloga zakona za zagon investicij po epidemiji

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Državni zbor; 28. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...povezani s posamezno investicijo. Cilj je, da se začnejo investicije čim prej izvajati, saj bodo zaradi velikih
multiplikativnih učinkov, ki jih ima gradbeništvo na celotno gospodarstvo, prispevale k okrevanju gospodarstva, ki ga
letos po napovedih čaka znaten padec. Predvideno je, da bo ministrstvo za okolje in...

Naslov

Napoved - Slovenija, 29. 5. (petek) (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 28. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...po podpisu je v avli predvidena izjava za medije; 2TDK, Železna cesta 18, LJUBLJANA (STA/AVDIO) 11.00
novinarska konferenca sindikatov, ki delujejo v gradbeništvu, o preprečevanju socialnega dumpinga in pomenu
vključenosti slovenskih izvajalcev v domače gradbene projekte, sodelovali bodo predsednik Sindikata delavcev...

Naslov

Odbor za delo potrdil tretji protikoronski zakon: Turistični boni naj bi bili prenosljivi

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

STA , M. R.

Teme

Gradbeni zakon

...pomoči družini na domu. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali...

Naslov

Pospešek tretji razvojni osi na okoljskem ministrstvu

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

V. K.

Teme

Gradbeni zakon

...dokončnimi gradbenimi dovoljenji. Okoljski minister Andrej Vizjak se je danes sestal s predstavniki Mladinske
iniciative za tretjo razvojno os na temo gradbene zakonodaje s poudarkom na tretji razvojni osi. Prav slednja je, kot je
poudaril minister, botrovala odločitvi ministrstva za okolje in prostor (MOP), da je "v okviru...
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Naslov

Avstrijci se čudijo slovenskemu konceptu oddajanja del tujcem

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

Sebastjan Morozov

Teme

Gradbeništvo, graditev

...slovenskemu konceptu oddajanja del tujcem Slovenski gradbinci so si enotni, da bi morala država pospešiti izvedbo
infrastrukturnih projektov, saj ima gradbeništvo številne multiplikativne učinke. Ob tem poudarjajo, da bi morala pri izbiri
izvajalcev dati prednost našim podjetjem, ne pa da podjetjem iz tretjega sveta...

Naslov

MARATONSKO SEJO ZAKLJUČILI SREDI NOČI: Tretji protikoronski zakon vendarle
pripravljen za sprejem

Medij

Regionalobala.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

T. R.

Teme

Gradbeni zakon

...pomoči družini na domu. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali...

Naslov

Slovenec in Kitajci povezujejo Hrvaško

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Kult; 29. 5. 2020

Avtor

Dejan Vodovnik

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

Stran: 14

Površina: 1.609 cm
2

...najatraktivnejših mostov v Evropi, zgrajenih v tem stoletju.« S tem nagovorom je Inženirska zbornica Slovenije lani
Pipenbaherju, ki je zasnoval že več kot 200 mostov - pri nas je najbolj znan črnokalski viadukt podelila nagrado za
inovativnost pri graditvi objektov. Še en dokaz več, da bodo hrvaški megainfrastrukturni projekt zaznamovali...

Naslov

Sodišče zavrnilo okoljevarstvenike

Medij

Novi tednik Celje, Slovenija

Rubrika, Datum

Iz naših krajev; 28. 5. 2020

Avtor

T. S.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 84 cm2

Sodišče zavrnilo okoljevarstvenike VELENJE - Upravno sodišče Republike Slovenije je zavrglo tožbo Regionalnega
okoljskega združenja okoljevarstvenikov (Združenja ROVO) iz Novega mesta. Slednje je zahtevalo odpravo odločbe
ministrstva za okolje in prostor o izdaji gradbenega dovoljenja na odseku

Naslov

Pospešek tretji razvojni osi

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

V žarišču; 29. 5. 2020

Avtor

D. R.

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 6

Površina: 93 cm2

...INICIATIVA Pospešek tretji razvojni osi Okoljski minister Andrej Vizjak se je včeraj sestal s predstavniki Mladinske
iniciative za tretjo razvojno os na temo gradbene zakonodaje, s poudarkom na tretji razvojni osi. Prav slednja je, kot je
poudaril minister, botrovala odločitvi ministrstva za okolje in prostor (MOP), da je "v okviru...
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Naslov

Odpoved bi ogrozila obstoj dejavnosti

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

V žarišču; 29. 5. 2020

Avtor

Ines Baler

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Stran: 7

Površina: 287 cm2

...pa tudi profesionalno ekipo, ki projekte pripravlja po leto dni, in vse to je treba plačati,” pove. Letos so morali zaradi
koronavirusa že odpovedati sejma Megra in Green, preložili so ju na prihodnje leto. Po načrtu trenutno potekajo
postopki ocenjevanj različnih izdelkov, na junij so preložili edino ocenjevanje...

Naslov

Avstrijce čudi naš način oddajanja del tujcem

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Poslovni Dnevnik; 29. 5. 2020

Avtor

Sebastjan Morozov

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 717 cm2

...GRADBENIŠTVO Avstrijce čudi naš način oddajanja del tujcem Slovenski gradbinci so si enotni, da bi morala država
pospešiti izvedbo infrastrukturnih projektov, saj ima...

Naslov

10°

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

STA , G. G.

Teme

Gradbeni zakon

...pomoči družini na domu. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali...

Naslov

Tretji protikoronski zakon pripravljen za sprejem

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

D. K.

Teme

Gradbeni zakon

...izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu. Podaljšanje ukrepov na področju gradbene
zakonodajeS ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela podaljšanje
ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij pri...

Naslov

Odbor za delo potrdil tretji protikoronski zakon: Turistični boni naj bi bili prenosljivi

Medij

Vecerkoroska.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

STA , M. R.

Teme

Gradbeni zakon

...pomoči družini na domu. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali...
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Naslov

Pospešek tretji razvojni osi tudi na okoljskem ministrstvu

Medij

Vecerkoroska.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...dokončnimi gradbenimi dovoljenji. Okoljski minister Andrej Vizjak se je danes sestal s predstavniki Mladinske
iniciative za tretjo razvojno os na temo gradbene zakonodaje, s poudarkom na tretji razvojni osi. Prav slednja je, kot je
poudaril minister, botrovala odločitvi ministrstva za okolje in prostor (MOP), da je "v okviru...

Naslov

Na maratonski seji izklesan predlog tretjega protikoronskega zakona: skrajšan delovni čas,
potrjeni boni in nekaj izjem za čakanje na delo

Medij

Pomurje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

STA , G. G.

Teme

Gradbeni zakon

...pomoči družini na domu. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali...

Naslov

#foto V Ljubljani protesti proti izključevanju naravovarstvenikov

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...vse naravovarstvene in okoljevarstvene varovalke pri gradnji velikih objektov. Z zakonom se bo namreč do konca
leta 2021 podaljšalo ukrepe na področju gradbene zakonodaje iz prvega protikoronskega zakona, ki z namenom
pospešitve investicij določa ukrepe za pospešitev izdajanja gradbenih dovoljenj, tudi z zaostritvijo pogojev...

Naslov

Tretji protikoronski zakon pripravljen za sprejem

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

D. K.

Teme

Gradbeni zakon

...izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu. Podaljšanje ukrepov na področju gradbene
zakonodajeS ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela podaljšanje
ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij pri...

Naslov

Korak bliže subvencioniranju skrajšanega delovnega časa

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

STA , A. L.

Teme

Gradbeni zakon

...pomoči družini na domu. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali...
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Naslov

Bi postali dopisni član uredništva?

Medij

Ostro.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...za finance dejal poslanec SDS Marko Pogačnik. Pozval je, da bi tako določbo konkretno zapisali v slovenski
obligacijski zakon ali v spremembo zakona o gradbeništvu. Pogačnik je na avstrijski primer oprostitve plačila najemnine
opozoril tudi na 35. izredni seji državnega zbora. Poslanci so takrat govorili o predlogu...

Naslov

Tretji protikoronski zakon pripravljen za sprejem

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...pomoči družini na domu. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali...

Naslov

NAVODILA V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM GRADBENE DEJAVNOSTI - IZVAJANJE DEL
NA GRADBENIH OBJEKTIH

Medij

Energetik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 917 cm2

...pričakujejo. Razglašena pandemija in epidemija pa ne spadata v primere, ki jih izvajalec lahko pričakuje, zato za
morebitne zamude in druge zaplete pri graditvi, ki so posledica trenutne situacije, izvajalec ne odgovarja. Seveda pa je
potrebno vsak primer presojati posebej, in izkazati, da je prišlo do kršitev...

Naslov

GBC SLOVENIJA S KORISTNIMI NASVETI ZA PROJEKTANTE IN UPRAVNIKE
VEČSTANOVANJSKIH STAVB

Medij

Energetik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Stran: 36

Površina: 1.196 cm
2

...učinkovitosti, zmanjšanju okoljskega vpliva stavb in zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida, ki ga ustvarjajo stavbe
skozi svoj življenjski cikel. Področje gradbeništva z vidika trajnostnih meril doživlja velike spremembe, zato je vloga
GBC pri izmenjevanju znanj med strokovnjaki in pri izobraževanju deležnikov, med katerimi...

Naslov

Po končani obravnavi na odboru tretji protikoronski sveženj v petek na tnalu DZ-ja

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

K. T.

Teme

Gradbeni zakon

...varstva in pomoči družini na domu. Za pospešitev naložb je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona
predvidela podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi so se v začetku maja zaostrili pogoji za
sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali...
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Internet
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Internet
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Tisk
Zaporedna št.
40

Povzetek

Naslov

Odbor za delo potrdil tretji protikoronski zakon: Turistični boni naj bi bili prenosljivi

Medij

Seniorji.info, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

STA , M. R.

Teme

Gradbeni zakon

...pomoči družini na domu. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali...

Naslov

MARATONSKO SEJO ZAKLJUČILI SREDI NOČI: Tretji protikoronski zakon vendarle
pripravljen za sprejem

Medij

Regionalgoriska.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

T. R.

Teme

Gradbeni zakon

...pomoči družini na domu. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali...

Naslov

Ustavno sodišče o pobudi nevladnikov za oceno ustavnosti prvega protikoronskega zakona

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...člena noveliranega prvega protikoronskega zakona. Gre za člene s področja gradnje objektov. 100.d člen posega v
projekte, ki so bili z uveljavitvijo gradbenega zakona leta 2018 v fazi pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Za vse te
projekte predlog omogoča, da avtomatsko preidejo v integralni postopek pridobivanja...

Naslov

Po končani obravnavi na odboru tretji protikoronski sveženj v petek na tnalu DZ-ja

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

K. T.

Teme

Gradbeni zakon

...pomoči družini na domu. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali...

Naslov

Odškodninska odgovornost lastnika brezpilotnega zrakoplova in drugih oseb

Medij

Pravna praksa, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

Goričan Uroš

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 17

Površina: 1.027 cm
2

...Odškodninska odgovornost lastnika brezpilotnega zrakoplova in drugih oseb Kmetijstvo, gradbeništvo,
zavarovalništvo, geodezija, televizijska produkcija so gospodarske panoge,2 v katerih se v največji meri koristi uporaba
dronov, njihova uporaba v logistične...
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Naslov

PROMOCIJA REVIJE ENERGETIK

Medij

Energetik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 45

Površina: 1.918 cm
2

...tako pri razstavljalcih, kakor tudi pri obiskovalcih sejma in dodatno sejemsko naklado revije v celoti razdelili. Z
zadovoljstvom področja energetike in gradbeništva na slovenskem tržišču. S ponosom lahko zapišemo, da je naš
dolgoletni oglaševalec KRONOTERM d.o.o. prejel na letošnjem sejmu DOM okoljsko priznanje ZKG...

Naslov

28.05.2020

Medij

Koroski-radio.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

... Predstavnike Mladinske iniciative za 3. razvojno os bo danes sprejel minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak.
Tema pogovora bo predlog nove gradbene zakonodaje, ki bi po mnenju ministrstva pospešila gradnjo 3. razvojne osi
na Koroško. Korošci, pa tudi prebivalci Savinjsko – šaleške regije že dolgo čakajo na gradnjo...

Naslov

POMEMBNO OBVESTILO ZA VSE IZVAJALCE DEL VPIS V IMENIK VODIJ DEL PODALJŠUJE SE PREHODNO OBDOBJE

Medij

Energetik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 310 cm2

...OBVESTILO ZA VSE IZVAJALCE DEL VPIS V IMENIK VODIJ DEL - PODALŠUJE SE PREHODNO OBDOBJE
Državni zbor RS, je na izredni seji 29.04.2020, sprejel spremembo Gradbenega zakona, s katero podaljšuje prehodno
obdobje za izvajalce del (120. člen). Prehodno obdobje se podaljša za dve leti, do 31. maja 2022. Sprejeto pomeni, da
imajo...

Naslov

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os z ministrom za okolje in prostor o pospešitvi gradnje
hitre ceste na Koroško

Medij

O-sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...Mladinska iniciativa za 3. razvojno os podpira napore za spremembo gradbene zakonodaje, katero je predlagalo
Ministrstvo za okolje in prostor in po mnenju ministrstva pomeni možnost za pospešitev gradnje 3. razvojne osi na
Koroško! Spomnimo,...

Naslov

Tretji protikoronski zakon kljub primitivnemu nagajanju ekstremistične Levice pripravljen za
sprejem

Medij

Demokracija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

V. D.

Teme

Gradbeni zakon

...pomoči družini na domu. S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali...
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Naslov

Srečanje ministra mag. Vizjaka z Mladinsko iniciativo za 3. razvojno os: »Naredili bomo
vse, da bodo postopki učinkoviti«

Medij

Gov.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...Minister mag. Andrej Vizjak se je sestal s predstavniki Mladinske iniciative za 3. razvojno os na temo gradbene
zakonodaje, s poudarkom na 3. razvojni osi. Uvodoma je minister mag. Vizjak spomnil, da je tudi primer Tretje
razvojne osi botroval, da »smo na MOP v okviru protikriznih...

Naslov

Gospodarstvo

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Slovenski gradbinci so si enotni, da bi morala država pospešiti izvedbo infrastrukturnih projektov, saj ima
gradbeništvo številne multiplikativne učinke. Ob tem poudarjajo, da bi morala pri izbiri izvajalcev dati prednost našim
podjetjem, ne pa da... ...

Naslov

Avstrijci se čudijo slovenskemu konceptu oddajanja del tujcem

Medij

Preberi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Slovenski gradbinci so si enotni, da bi morala država pospešiti izvedbo infrastrukturnih projektov, saj ima
gradbeništvo številne multiplikativne učinke. Ob tem poudarjajo, da bi morala pri izbiri izvajalcev dati prednost našim
podjetjem, ne pa da......

Naslov

Odbor DZ prek predloga zakona za zagon investicij po epidemiji

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...povezani s posamezno investicijo. Cilj je, da se začnejo investicije čim prej izvajati, saj bodo zaradi velikih
multiplikativnih učinkov, ki jih ima gradbeništvo na celotno gospodarstvo, prispevale k okrevanju gospodarstva, ki ga
letos po napovedih čaka znaten padec. Predvideno je, da bo ministrstvo za okolje in...

Naslov

Vizjak po neuspeli tožbi Rova upa na čimprejšnjo realizacijo tretje razvojne osi

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...Vizjakovih besedah eden od projektov, zaradi katerih so na ministrstvu za okolje in prostor v okviru protikriznih
ukrepov predlagali nekatere spremembe gradbene zakonodaje v smislu učinkovitejše gradnje. "Eden izmed teh
ukrepov je, da se lahko prične graditi na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja, torej ni treba čakati...
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Ustavno sodišče o spornih členih
protikoronskega zakona, ki so razburili
nevladnike
Ljubljana, 28.05.2020, 6:49 | Posodobljeno pred eno uro
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

AVTOR

A.K. / STA

Ustavno sodišče RS bo obravnavalo pobudo nevladnih
organizacij za oceno ustavnosti zakona o interventnih ukrepih
za zajezitev epidemije novega koronavirusa in omilitev njenih
posledic za državljane in gospodarstvo. Čeprav vlada trdi, da
pobudniki z iztekanjem veljavnosti zakona ostajajo brez
pravnega interesa, se slednji s tem ne strinjajo.

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

Društvo za sonaraven razvoj Focus, Društvo za preučevanje rib Slovenije in
Lutra - inštitut za ohranjanje naravne dediščine so v začetku maja vložili
pobudo za oceno ustavnosti 100.d, 100.e, 100.f in 100.g člena noveliranega
prvega protikoronskega zakona. Gre za člene s področja gradnje objektov.
100.d člen posega v projekte, ki so bili z uveljavitvijo gradbenega zakona leta
2018 v fazi pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Za vse te projekte
predlog omogoča, da avtomatsko preidejo v integralni postopek pridobivanja
gradbenega dovoljenja. 100.e člen omogoča začetek gradnje projektov še
pred pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja, na podlagi dokončnega
gradbenega dovoljenja.
100.f člen dviguje zahteve za sodelovanje nevladnih organizacij, ki imajo
status, da delujejo v javnem interesu, v postopku za izdajo gradbenega
dovoljenja na najmanj 50 aktivnih članov za društva, najmanj tri zaposlene s
sedmo stopnjo izobrazbe za zavode oz. najmanj 10.000 evrov premoženja
za ustanove. Vsi pogoji morajo biti izpolnjeni tudi za dve leti nazaj. 100.g člen
pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno
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dovoljenje uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali
zakona o ohranjanju narave.
'Učinki, bi se že lahko zgodili'
Vlada je na dopisni seji prejšnji teden sprejela stališče, da je s 15. majem
preklicala epidemijo, kar pomeni, da se veljavnost ukrepov, zoper katere je
vložena predmetna pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti, z 31. majem
izteka. "Pobudnice so s preklicem epidemije izgubile pravni interes za
vložitev pobude za oceno ustavnosti omenjenih delov zakona, saj bo
ureditev, ki posega v njihov pravni položaj, prenehala veljati," je prepričana.
Vlada ocenjuje tudi, da pobudnice niso izkazale nastanka škode v primeru,
če se sprejeti ukrepi še naprej izvršujejo.
A hkrati vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvideva, da se
ukrepi od 100.b do 100.h člena prvega protikoronskega zakona podaljšajo do
31. decembra 2021. Gre torej za vse člene, ki so sporni za pobudnike
ustavne presoje.
Senka Šifkovič Vrbica iz Pravno-informacijskega centra nevladnih
organizacij je ocenila, da je situacija nenavadna oz. unikatna. A dejstvo je,
da je prvi protikoronski zakon danes, ko ga bo obravnavalo sodišče, še v

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

veljavi. Že v petek pa bi lahko bil potrjen tudi tretji protikoronski zakon, ki bi
veljavnost členov podaljšal še do konca leta 2021.
Obenem je dejstvo, da so posledice zakona lahko že nastale, poudarja
Šifkovič Vrbica: "Učinki so se lahko že zgodili." Če bi sodišče ugotovilo, da so
bile določene odločitve sprejete na podlagi neustavnih določil, bi bilo treba
stanje sanirati. Na kak način, pa bi moralo določiti ustavno sodišče.
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Po maratonski seji tretji koronazakon
pripravljen za sprejem
Ljubljana, 28.05.2020, 7:39 | Posodobljeno pred eno uro
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 5 min

AVTOR

STA / U.V.

Predlog tretjega koronazakona je po marantonski seji odbora
DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide pripravljen na
potrjevanje na petkovi izredni seji. Kot nosilni ukrep korona
velja subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, turizmu
pa namerava vlada priskočiti na pomoč z boni, ki pa jih bo
mogoče koristiti le za nočitve oz. nočitve z zajtrkom v
nastanitvenih objektih v Sloveniji.

Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je v nadaljevanju

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

torkove maratonske seje uspel dokončati obravnavo predloga tretjega
protikoronskega zakona, v katerega je vlada vgradila za milijardo evrov
ukrepov, s katerimi naj bi po epidemiji novega koronavirusa gospodarstvu
pomagali, da se ponovno zažene.
V torek so člani odbora o predlogu zakona razpravljali 14 ur, v sredo pa še tri
in pol. Zdaj je zakonsko besedilo pripravljeno, da ga bo lahko DZ potrjeval na
petkovi izredni seji.
Veljavni ukrepi se s 31. majem iztekajo
S sprejemom zakona se mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z
31. majem iztekajo. "Zakon bo kot logično nadaljevanje prvih dveh
protikoronskih zakonov nudil prepotrebno in izjemno dragoceno podporo
prebivalstvu, gospodarstvu in trgu dela v razmerah, ko se bo epidemija z 31.
majem zaključila," je v torek dejal minister za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti Janez Cigler Kralj.
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Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je vlada predvidela ukrep
subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. Koristil ga bo lahko vsak
delodajalec, ki vsaj 10 odstotkom zaposlenih ne bo mogel zagotavljati 90
odstotkov dela. Država bo za vsakega takšnega delavca subvencionirala
nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
Delodajalci si želijo tudi podaljšanje sedanjega ukrepa subvencioniranja
čakanja na delo, vendar bo to v mesecu juniju veljalo le še za panogo
turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi. Katere so te
dejavnosti, je odbor natančno določil z dopolnilom koalicije, med njimi pa so
tudi organiziranje razstav, specialistična zunajbolnišnična zdravstvena
dejavnost ter umetniško uprizarjanje.
"Oba ukrepa sta usmerjena v ohranitev čim večjega števila delovnih mest," je
o subvencioniranju skrajšanega delovnega časa in podaljšanju
subvencioniranja čakanja na delo dejal minister.
Na pomoč turizmu z boni
Turističnemu gospodarstvu naj bi pomagali tudi tako, da bo država vsem
prebivalcem Slovenije izdala bone, ki jih bo mogoče koristiti 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!

Turistične bone bodo prejele 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. "Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel
multiplikativni učinek," je povedal minister. Pričakovati namreč je, da bodo
prejemniki bonov poleg nočitve koristili še druge storitve.
V skladu s sprejetim dopolnilom koalicije bodo turistični 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.
Bolj natančno bo določeno, v katerih nastanitvenih obratih bo možno
koristiti bon
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Nekateri poslanci opozicije so predlagali, naj bo vlada pri določitvi vrednosti
bonov bolj ambiciozna, 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.
Predlog zakona prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu
gospodarstva po epidemiji. Med njimi so državne pomoči v obliki nepovratnih
in povratnih sredstev za podjetja kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in
kmetom. Približno 125 milijonov evrov je predvidenih za zdravstvo, ker v
času epidemije ni moglo izvajati velikega dela storitev.
Do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi
protikoronski zakon, bodo zdaj upravičeni tudi vpoklicani pripadniki civilne
zaščite. Novi upravičenci so tudi zasebni izvajalci institucionalnega varstva in
pomoči družini na domu.

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 predlogu tretjega protikoronskega
zakona predvidela podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s
katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali
ta člen črtati, čemur so namenili velik del torkove seje, a jim ni uspelo.
Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti,
bodo lahko imetnikom vstopnice izdali vrednotnico v enaki vrednosti.
Opoziciji je pri tem skoraj uspelo, da bi enako veljalo tudi za koncertne in
kulturne prireditve.
Vlada namerava po tem zakonu tudi pregledati neposredne tuje naložbe, ali
morda ne predstavljajo grožnje varnosti oz. javnemu redu. Pregled naj bi se
izvajal med letošnjim oktobrom in sredino leta 2023.
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Predstavniki vlade so morali poslušati številne kritike iz vrst opozicijskih
poslancev. "Dosedanji ukrepi vlade so bili neučinkoviti,"je dejala Jerca
Korče (LMŠ), Miha Kordiš (Levica) pa je dodal, da je bilo iz prvih dveh
protikoronskih zakonov do 15. maja izkoriščene zgolj kakšnih 20 odstotkov
pomoči.
Soniboj Knežak (SD) je opozoril na kratkotrajnost ukrepov, ukrep
subvencioniranja skrajšanega delovnega časa bo namreč po predlogu veljal
najdlje do konca tega leta, subvencioniranje čakanja na delo pa se za
določene dejavnosti podaljšuje le za mesec dni. "Glavne težave nas še
čakajo," je menil.
Ker prva dva protikorona zakona po mnenju nekaterih ne dosegata svojega
namena ravno zato, ker se je hitelo s postopkom sprejemanja, so v Levici
uvodoma vztrajali, naj se obravnavo preloži za nekaj dni. Vendar je odbor ta
predlog zavrnil, seja se je nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z

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

dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in vloženih
dopolnil.
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Tretji protikoronski zakon pripravljen za
sprejem

0,04
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Avtor: D.K.

Foto: Ana Kovač

Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je v
nadaljevanju torkove maratonske seje uspel dokončati obravnavo
predloga tretjega protikoronskega zakona, v katerega je vlada
vgradila za milijardo evrov ukrepov, s katerimi naj bi po epidemiji
novega koronavirusa gospodarstvu pomagali, da se ponovno
zažene.
V torek so člani odbora o predlogu zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic epidemije covida-19 razpravljali 14 ur, danes ponoči še tri in pol. Zdaj je zakonsko
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besedilo pripravljeno, da ga bo lahko DZ potrjeval na petkovi izredni seji, poroča STA.
S sprejemom zakona se mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31. majem
iztekajo. "Zakon bo kot logično nadaljevanje prvih dveh protikoronskih zakonov nudil
prepotrebno in izjemno dragoceno podporo prebivalstvu, gospodarstvu in trgu dela v razmerah,
ko se bo epidemija z 31. majem zaključila," je v torek dejal minister za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.

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

Ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je vlada predvidela ukrep subvencioniranja
skrajšanega delovnega časa. Koristil ga bo lahko vsak delodajalec, ki vsaj 10 odstotkom
zaposlenih ne bo mogel zagotavljati 90 odstotkov dela. Država bo za vsakega takšnega delavca
subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko, navaja STA.
NOVICE

Irglova na nočni seji na robu solz obračunala s Kordišem #video
Delodajalci si želijo tudi podaljšanje sedanjega ukrepa subvencioniranja čakanja na delo, vendar
bo to v mesecu juniju veljalo le še za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi
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dejavnostmi. Katere so te dejavnosti, je odbor natančno določil z dopolnilom koalicije, med
njimi pa so tudi organiziranje razstav, specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost ter
umetniško uprizarjanje.
"Oba ukrepa sta usmerjena v ohranitev čim večjega števila delovnih mest," je o
subvencioniranju skrajšanega delovnega časa in podaljšanju subvencioniranja čakanja na delo
dejal minister.

Turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki
Turističnemu gospodarstvu naj bi pomagali tudi tako, da bo država vsem prebivalcem Slovenije
izdala bone, ki jih bo mogoče koristiti za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih
objektih v Sloveniji.
Turistične bone bodo prejele 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. "Vlada
računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek," je povedal minister. Pričakovati
namreč je, da bodo prejemniki bonov poleg nočitve koristili še druge storitve.

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

NOVICE

Zloraba turističnih bonov? Na vladi pravijo, da je to kriminal.
#video
V skladu s sprejetim dopolnilom koalicije bodo turistični 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.

Sprejet natančen seznam nastanitvenih obratov
Nekateri poslanci opozicije so predlagali, naj bo vlada pri določitvi vrednosti bonov bolj
ambiciozna, drugi pa, naj se prejemnikom omogoči izplačilo vrednosti v denarju ali pa razširi
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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.
Predlog zakona prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po
epidemiji. Med njimi so državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja,
kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom. Približno 125 milijonov evrov je
predvidenih za zdravstvo, ker v času epidemije ni moglo izvajati velikega dela storitev.
Do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi protikoronski zakon,
bodo zdaj upravičeni tudi vpoklicani pripadniki civilne zaščite. Novi upravičenci so tudi zasebni
izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu.

Podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje
S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V
opoziciji so poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik del torkove seje, a jim ni uspelo,
piše STA.
Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko
imetnikom vstopnice izdali vrednotnico v enaki vrednosti. Opoziciji je pri tem skoraj uspelo, da
bi enako veljalo tudi za koncertne in kulturne prireditve.
Vlada namerava po tem zakonu tudi pregledati neposredne tuje naložbe, ali morda ne
predstavljajo grožnje varnosti oz. javnemu redu. Pregled naj bi se izvajal med letošnjim
oktobrom in sredino leta 2023.
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Predstavniki vlade so morali poslušati številne kritike iz vrst opozicijskih poslancev. "Dosedanji
ukrepi vlade so bili neučinkoviti," je dejala Jerca Korče (LMŠ), Miha Kordiš (Levica) pa je
dodal, da je bilo iz prvih dveh protikoronskih zakonov do 15. maja izkoriščene zgolj kakšnih 20
odstotkov pomoči, piše STA.
Soniboj Knežak (SD) je opozoril na kratkotrajnost ukrepov, ukrep subvencioniranja
skrajšanega delovnega časa bo namreč po predlogu veljal najdlje do konca tega leta,
subvencioniranje čakanja na delo pa se za določene dejavnosti podaljšuje le za mesec dni.
"Glavne težave nas še čakajo," je menil.

Janez Janša: To je nizkotno in podlo
Ker naj bi prva dva protikoronska zakona ne dosegla svojega namena ravno zato, ker se je hitelo
s postopkom sprejemanja, so v Levici uvodoma vztrajali, naj se obravnavo preloži za nekaj dni.
Vendar je odbor ta predlog zavrnil, seja se je nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z
dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in vloženih dopolnil.
Na dogajanje se je v sredo odzval premier Janez Janša. Kot je opozoril, se poskuša s
poniglavim zavlačevanjem preprečiti, da bi ukrepe sprejeli pravočasno. "To je nizkotno in

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

podlo. Ne vem, ali bo opoziciji koristilo, če bo več stotisoč ljudi 1. junija, ker se zakon ne bo
uveljavil, ostalo brez nujne pomoči. Nikjer na svetu ni opozicije, ki bi celo noč zavlačevala
sprejem nekega zakona, ki je izrazito nepolitičen, napisan zato, da se vsem pomaga," je dejal v
pogovoru za Radio Ognjišče.
Kot je še dejal, je ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, ki ga uvajajo tudi
številne druge države, najbolj učinkovit ukrep za gospodarstvo. Po predlogu bo veljal do konca
leta, če bo potrebno, pa se ga bo za nekaj mesecev podaljšalo v prihodnje leto.
VAS ZANIMA VEČ IZ TE TEME?

protikoronapaket

Eva Irgl

ukrepi

Koronavirus
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Korak bliže subvencioniranju skrajšanega
delovnega časa
Objavljeno 28. maj 2020 07.22 | Posodobljeno 28. maj 2020 07.22 | Piše: STA, A. L.
Ključne besede:

protikorona paket

tretji

sprejetje

odbor za delo
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V torek so člani odbora o predlogu zakona o interventnih
ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19
razpravljali 14 ur, včeraj še tri in pol.

Janez Janša FOTO: Leon Vidic, Delo
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Kaj berejo drugi
Ta član
Poslan
Šolska
1

Zdaj je
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storitev omogoča

Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je v nadaljevanju torkove maratonske seje uspel dokončati obravnavo predloga tretjega protikoronskega
zakona, v katerega je vlada vgradila za milijardo evrov ukrepov, s katerimi naj bi po epidemiji novega koronavirusa gospodarstvu pomagali, da se ponovno zažene.

V torek so člani odbora o predlogu zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19 razpravljali 14 ur, danes še tri in pol. Zdaj je
zakonsko besedilo pripravljeno, da ga bo lahko DZ potrjeval na petkovi izredni seji.
S sprejemom zakona se mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31. majem iztekajo. »Zakon bo kot logično nadaljevanje prvih dveh protikoronskih
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zakonov nudil prepotrebno in izjemno dragoceno podporo prebivalstvu, gospodarstvu in trgu dela v razmerah, ko se bo epidemija z 31. majem zaključila,« je v torek
dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.

Nosilni ukrep
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je vlada predvidela ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. Koristil ga bo lahko vsak delodajalec, ki
vsaj 10 odstotkom zaposlenih ne bo mogel zagotavljati 90 odstotkov dela. Država bo za vsakega takšnega delavca subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet
do 20 ur tedensko.
Delodajalci si želijo tudi podaljšanje sedanjega ukrepa subvencioniranja čakanja na delo, vendar bo to v mesecu juniju veljalo le še za panogo turizma in gostinstva ter
z njo povezanimi dejavnostmi. Katere so te dejavnosti, je odbor natančno določil z dopolnilom koalicije, med njimi pa so tudi organiziranje razstav, specialistična
zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost ter umetniško uprizarjanje.
»Oba ukrepa sta usmerjena v ohranitev čim večjega števila delovnih mest,« je o subvencioniranju skrajšanega delovnega časa in podaljšanju subvencioniranja
čakanja na delo dejal minister.

Boni za prebivalce Slovenije
Turističnemu gospodarstvu naj bi pomagali tudi tako, da bo država vsem prebivalcem Slovenije izdala bone, ki jih bo mogoče koristiti za plačilo nočitve oz. nočitve z
zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji.
Turistične bone bodo prejele 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. »Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek,« je povedal minister. Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki bonov poleg
nočitve koristili še druge storitve.
V skladu s sprejetim dopolnilom koalicije bodo turistični 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 vlada pri določitvi vrednosti bonov bolj ambiciozna, 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.

Nepovratne pomoči
Predlog zakona prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Med njimi so državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih
sredstev za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom. Približno 125 milijonov evrov je predvidenih za zdravstvo, ker v času epidemije ni moglo
izvajati velikega dela storitev.
Do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi protikoronski zakon, bodo zdaj upravičeni tudi vpoklicani pripadniki civilne zaščite. Novi
upravičenci so tudi zasebni izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu.
S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v
začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati, čemur so namenili
velik del torkove seje, a jim ni uspelo.
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Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko imetnikom vstopnice izdali vrednotnico v enaki vrednosti. Opoziciji je pri tem
skoraj uspelo, da bi enako veljalo tudi za koncertne in kulturne prireditve.
Vlada namerava po tem zakonu tudi pregledati neposredne tuje naložbe, ali morda ne predstavljajo grožnje varnosti oz. javnemu redu. Pregled naj bi se izvajal med
letošnjim oktobrom in sredino leta 2023.

Kritike opozicije
Predstavniki vlade so morali poslušati številne kritike iz vrst opozicijskih poslancev. »Dosedanji ukrepi vlade so bili neučinkoviti,« je dejala Jerca Korče (LMŠ), Miha
Kordiš (Levica) pa je dodal, da je bilo iz prvih dveh protikoronskih zakonov do 15. maja izkoriščene zgolj kakšnih 20 odstotkov pomoči.
Soniboj Knežak (SD) je opozoril na kratkotrajnost ukrepov, ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa bo namreč po predlogu veljal najdlje do konca tega
leta, subvencioniranje čakanja na delo pa se za določene dejavnosti podaljšuje le za mesec dni. »Glavne težave nas še čakajo,« je menil.
Ker naj bi prva dva protikoronska zakona ne dosegla svojega namena ravno zato, ker se je hitelo s postopkom sprejemanja, so v Levici uvodoma vztrajali, naj se
obravnavo preloži za nekaj dni. Vendar je odbor ta predlog zavrnil, seja se je nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč do
posameznih členov in vloženih dopolnil.
Na dogajanje se je v sredo odzval premier Janez Janša. Kot je opozoril, se poskuša s poniglavim zavlačevanjem preprečiti, da bi ukrepe sprejeli pravočasno. »To je
nizkotno in podlo. Ne vem, ali bo opoziciji koristilo, če bo več stotisoč ljudi 1. junija, ker se zakon ne bo uveljavil, ostalo brez nujne pomoči. Nikjer na svetu ni opozicije,
ki bi celo noč zavlačevala sprejem nekega zakona, ki je izrazito nepolitičen, napisan zato, da se vsem pomaga,« je dejal v pogovoru za Radio Ognjišče.
Kot je še dejal, je ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, ki ga uvajajo tudi številne druge države, najbolj učinkovit ukrep za gospodarstvo. Po predlogu
bo veljal do konca leta, če bo potrebno, pa se ga bo za nekaj mesecev podaljšalo v prihodnje leto.

Podprite zgodbe, ki štejejo
Slovenske novice so že več kot dve desetletji najbolj priljubljen časnik na Slovenskem. Podprite naše delo tudi na spletu in si zagotovite neomejen dostop do
vseh vsebin na našem portalu že za 0,99 € na mesec. To je manj kot stane ena skodelica jutranje kave. Naša zaveza velja: ostajamo v službi malega človeka!
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Po končani obravnavi na odboru tretji protikoronski sveženj v petek na tnalu DZ-ja

Opozicija kritična do doslej sprejetih ukrepov
K. T.| 28. maj 2020 ob 06 53
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Minister Cigler Kralj je glede uvedbe bonov dejal, da vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek. Foto: BoBo

Odboru DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je v nadaljevanju torkove maratonske seje pozno ponoči le uspelo
dokončati obravnavo predloga tretjega protikoronskega zakona, v katerem so ukrepi za zagon gospodarstva, ocenjeni na
milijardo evrov.

V torek so člani odbora o predlogu zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19 razpravljali 14
ur, vsredo še tri in pol. Zdaj je zakonsko besedilo pripravljeno, da ga bo lahko DZ potrjeval na petkovi izredni seji. Veljavni ukrepi se sicer z 31.
majem iztekajo. "Zakon bo kot logično nadaljevanje prvih dveh protikoronskih zakonov nudil prepotrebno in izjemno dragoceno podporo
prebivalstvu, gospodarstvu in trgu dela v razmerah, ko se bo epidemija z 31. majem zaključila," je v torek dejal minister za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je vlada predvidela ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. Uporabil ga bo
lahko vsak delodajalec, ki vsaj 10 odstotkom zaposlenih ne bo mogel zagotavljati 90 odstotkov dela. Država bo za vsakega takšnega delavca
subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
Delodajalci si želijo tudi podaljšanje sedanjega ukrepa subvencioniranja čakanja na delo, vendar bo to v juniju veljalo le še za panogo turizma
in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi. Katere so te dejavnosti, je odbor natančno določil z dopolnilom koalicije, med njimi pa so tudi
organiziranje razstav, specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost ter umetniško uprizarjanje.
"Oba ukrepa sta usmerjena v ohranitev čim večjega števila delovnih mest," je o subvencioniranju skrajšanega delovnega časa in podaljšanju
subvencioniranja čakanja na delo dejal minister.

Boni prenosljivi do drugega kolena

Kot pomoč turizmu so predvideni tudi boni, ki jih bo mogoče uporabiti do konca leta za plačilo prenočitve oz. prenočitve z
zajtrkom vnastanitvenih objektih v Sloveniji. Turistične bone bodo prejele osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020, in
sicer rojene do vključno leta 2002 v vrednosti 200 evrov, mlajše pa v vrednosti 50 evrov. "Vlada računa, da bo ta vloženi denar
prinesel multiplikativni učinek," je povedal minister. Pričakovati je namreč, da bodo prejemniki bonov poleg prenočitve izkoristili še druge
storitve.
V skladu s sprejetim dopolnilom koalicije bodo turistični 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.
Nekateri poslanci opozicije so predlagali, da naj bo vlada pri določitvi vrednosti bonov bolj ambiciozna, drugi pa, da naj se prejemnikom
omogoči izplačilo vrednosti v denarju ali pa razširi krog ponudnikov storitev, pri katerih jih bo mogoče izkoristiti.

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

Še precej nejasnosti glede turističnih bonov. "Na koncu bo račun za 200 evrov nižji."
Natančneje določeno, kje se boni lahko izkoristijo

Odbor je vse te predloge zavrnil, podprl pa je dopolnilo koalicije, s katerim se natančneje 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.
Predlog zakona prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Med njimi so državne pomoči v obliki
nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom. Približno 125 milijonov
evrov jepredvidenih za zdravstvo, ker v času epidemije ni moglo izvajati velikega dela storitev.
Do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi protikoronski zakon, bodo zdaj upravičeni tudi vpoklicani pripadniki
civilne zaščite. Novi upravičenci so tudi zasebni izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu.
Za pospešitev naložb je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje,
s katerimi so se v začetku maja zaostrili pogoji za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so
poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik del torkove seje, a jim ni uspelo.
Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko imetnikom vstopnice izdali vrednotnico v enaki
vrednosti. Opoziciji je pri tem skoraj uspelo, da bi enako veljalo tudi za koncertne in kulturne prireditve.

Pregled tujih neposrednih naložb

Vlada namerava po tem zakonu tudi pregledati neposredne tuje naložbe, ali morda ne predstavljajo grožnje varnosti oz. javnemu redu.
Pregled naj bi se izvajal med letošnjim oktobrom in sredino leta 2023.
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Poslanci bodo v petek potrjevali tretji protikoronski sveženj. Foto: DZ/Matija Sušnik
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Opozicija kritična do dozdajšnjih ukrepov

Predstavniki vlade so morali poslušati številne kritike iz vrst opozicijskih poslancev. "Dosedanji ukrepi vlade so bili neučinkoviti," je dejala
Jerca Korče (LMŠ), Miha Kordiš (Levica) pa je dodal, da je bilo iz prvih dveh protikoronskih zakonov do 15. maja izkoriščenih samo kakšnih 20
odstotkov pomoči. Soniboj Knežak (SD) je opozoril na kratkotrajnost ukrepov, ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa bo namreč
po predlogu veljal najdlje do konca tega leta, subvencioniranje čakanja na delo pa se za določene dejavnosti podaljšuje le za mesec
dni. "Glavne težave nas še čakajo," je menil.
Ker naj prva dva protikoronska zakona ne bi dosegla svojega namena ravno zato, ker se je hitelo s postopkom sprejemanja, so v Levici v
uvodu vztrajali, naj se obravnava preloži za nekaj dni. Vendar je odbor ta predlog zavrnil, seja se je nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z
dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in vloženih dopolnil.
Na dogajanje se je v sredo odzval premier Janez Janša. Kot je opozoril, se poskuša s poniglavim zavlačevanjem preprečiti, da bi ukrepe
sprejeli pravočasno. "To je nizkotno in podlo. Ne vem, ali bo opoziciji koristilo, če bo več sto tisoč ljudi 1. junija, ker se zakon ne bo uveljavil,
ostalo brez nujne pomoči. Nikjer na svetu ni opozicije, ki bi celo noč zavlačevala sprejetje nekega zakona, ki je izrazito nepolitičen, napisan
zato, da se vsem pomaga," je dejal v pogovoru za Radio Ognjišče.
Dodal je še, da je ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, ki ga uvajajo tudi številne druge države, najučinkovitejši ukrep za
gospodarstvo. Po predlogu bo veljal do konca leta, če bo treba, pa ga bodo za nekaj mesecev podaljšali v prihodnje leto.
tretji protikoronski sveženj

odbor

boni
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Med več tisoč hišami na trgu, je te najtežje
prodati
AVTOR

Katarina Nemanič Mal
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ŽURNAL24 MAIN

Trenutno se v Sloveniji prodaja približno 6700 hiš, nekatere bodo
na kupca čakale zelo dolgo. Zakaj?
Po podatkih največjega nepremičninskega portala, je v Sloveniji naprodaj več kot
6700 hiš vseh vrst in starosti. Med njimi so novogradnje in starejše hiše, samostojne,
dvojčki, trojčki, pa vrstne in atrijske hiše. Največ jih je na prodaj v okolici Ljubljane in v
podravski statistični regiji z Mariborom, več kot 900. Sledita južna Primorska (720) ter
Posavje in Ljubljana, kjer se prodaja približno 650 hiš. Najmanj izbire je v Zasavju
(40) in na Koroškem, kjer kupci lahko izbirajo med 100 hišami. Nekatere gredo za
med, druge pa lahko, tako naši sogovorniki, na kupca čakajo celo nekaj let.
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Zaželene lokacije se širijo iz središč
Dejavnikov, zakaj se nekatere hiše prodajo hitro, druge pa ne, je več. Največkrat o
hitrosti prodaje odloča lokacija. Hišo v okolici Ljubljane je pogosto lažje prodati, kot na
neki od središč odmaknjeni lokaciji. „Zaželene lokacije se vse bolj oddaljujejo od Ljubljane, saj kupci iščejo mir,
naravo, zelenje, torej ne želijo biti ob večjih prometnicah, hrupu in v pretirano poseljenih območjih. Hkrati pa morajo biti v bližini šole,
vrtce, otroška in športna igrišča, trgovine, banke, lekarne, pomembna je tudi čim boljša povezava z Ljubljano,“

pravi Boris Veleski iz

Mreže nepremičnin.
Okoli Ljubljane so tako najbolj zanimivi Grosuplje, Škoﬁja Loka, Domžale, Kamnik,
Medvode, Vrhnika, Mengeš, Trzin, Kranj, dodaja Stanka Solar iz Stan nepremičnine. Tudi
v Celju se najbolje prodajajo hiše, ki so na obrobju mesta, na področju Medloga,
Ostrožnega in Lave, potrdi Marija Čokl Kos iz Borze nepremičnin.

Najhitreje se prodajo novejše, energijsko učinkovite hiše
Čeprav pogosto poslušamo, da je lokacija najbolj pomemben dejavnik, pa pri hišah ta
ni edina, ki odloča. Pomembna je tudi njena starost, stanje in vse bolj energijska
učinkovitost. „Najhitreje se prodajo novejše ali nove, pogosto montažne hiše, ki ustrezajo potrebam, standardu in življenjskemu
slogu družin. To so sodobne hiše s preprosto in funkcionalno arhitekturo, z velikim bivalnim prostorom, manjšimi, a uporabnimi
spalnicami, s čim manj nepotrebnimi prostori, kot so veliki hodniki. Zaželeno je, da je imajo veliko steklenih površin, hkrati pa so

prodajno uspešnico opiše Veleski.

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

energijsko varčne, z vso potrebno tehnološko podporo za današnji hitri tempo,“
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PINTEREST

Manjše hiše, z manjšim zemljiščem so „in“
Da je zasnova hiše, torej tloris, pomembna, potrdi tudi Marija Čokl Kos in doda, da je
pri starejših hišah zelo pomembno, da so te obnovljene, zemljišče okoli njih pa ne
preveliko. O hitrosti prodaje odloča tudi velikost hiše. „Pritlične hiše so bolj iskane kot večnadstropne, ker
si vedno več družin želi samostojnost in ne bivanja pod isto streho s starši ali sorodniki. Sodobni tempo življenja mnogim onemogoča, da
poleg dela urejajo še večja zemljišča ob hiši.“

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

„Veliko kvadratov pomeni veliko evrov za nakup, predvsem zato, ker to po navadi pomeni več stroškov za vzdrževanje in obnovo. Prav
tako velike hiše zahtevajo več časa in napora za čiščenje in vzdrževanje,“

doda Veleski.

Med hišami, ki lahko dolgo čakajo na kupca so tudi dvostanovanjske in poslovnostanovanjske stavbe. „To so hiše, ki so jih obrtniki ali podjetniki gradili tako, da so v njih odprli svojo prvo delavnico ali
poslovni prostor, ki se je širila, kot je posel rasel. Včasih so ob delavnici dozidali še skladišča, uredili parkirne prostore in še stanovanje za
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»ta mlade«. Tako so nastali res veliki objekti, ki odlično služijo točno določeni družini. Lastniki jih običajno ovrednotijo visoko, kupca pa je
zanje ponavadi zelo težko najti,“ Branko Potočnik

iz Insa nepremičnine opozori na še eno vrsto stavb,

ki lahko dolgo čakajo na prodajo.
NEPREMIČNINE

Stara hiša: Kupite lahko mačka v žaklju
Hiše v slabem stanju niso zanimive
Naslednji dejavnik je stanje hiše. „Predvsem so najbolj iskane novejše, saj v njihovo prenovo ni treba veliko vložiti, ali
pa te sploh ne potrebujejo. Tako kupci lažje uskladijo prodajo prejšnje nepremičnine in vselitev v novo,“

pravi Stanka Solar.

Medtem ko bo kupec prenavljal hišo, bo moral nekje bivati, to pa pomeni, da v tem

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

času ne bo mogel prodati svoje nepremičnine, ali pa bo moral začasno najeti drugo.

SAŠA DESPOT
„Večje hiše, ki niso prenovljene in so poleg tega še na slabših in manj iskanih ter tudi manj dostopnih lokacijah, je težko prodati. Prodaja
bo še težja, če prodajalec za takšno hišo postavi previsoko ceno, kar je pogosto. Treba se je zavedati, da velikokrat nastanejo težave s
posegi v konstrukcijo hiše, statiko, ki so pogosto nujni, ne pa vedno možni ali pa pomenijo prevelike dodatne stroške,“

pravi

Solarjeva.
NEPREMIČNINE
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NEPREMIČNINE

Že mesece prodajate nepremičnino? Preverite, kaj delate narobe.
Cene starih so hiš pogosto previsoke
In smo pri ceni. „Primerna cena lahko pomeni razliko med nekaj mesečno prodajo v primerjavi z več letno prodajo,“ poudari
Marija Čokl Kos.
„Vsako hišo je možno prodati, celo hitro, vendar po samo ceni, ki se bo kupcem zdela nizka,“

doda Potočnik. Velika

napaka je na začetku previsoko postavljena cena. „Val prvega zanimanja, ki je običajen, ko se na trgu
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pojavi nova nepremičnina, mine brez pravega odziva kupcev. Ko smo nato v prihodnjih mesecih prisiljeni ceno postopoma spuščati,
nepremičnina na trgu ni več nova ponudba in zato ni več enako zanimiva. Cena naj bo nastavljena realno ali le malenkost nad
pričakovanji prodajalcev.“

PROFIMEDIA

Dodatna težava je neurejena dokumentacija
„Prodajalci mislijo, da poznajo svojo hišo, da z njihovo nepremičnino ni nič narobe. Številni so hiše v preteklih desetletjih dograjevali in
prilagajali svojim življenjskim potrebam in stilu življenja, ob tem pa niso uredili vse potrebne dokumentacije.“

pravi Stanka

Solar.
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Dozidave in predelave svojih hiš vidijo kot prednosti ali dodano vrednost, vendar je
pogosto prav nasprotno. Za prizidke, dodatna nadstropja, dvignjene podstrehe,
frčada, terase, garaže običajno nimajo gradbenega dovoljenja oziroma ustreznih
dokumentov. „Takšne hiše je, odkar velja nov gradbeni zakon, še toliko težje prodati. Pravna ureditev teh sprememb predstavlja
za prodajalca dodatno ﬁnančno in časovno breme. Ugotavljanje dejanskega in pravnega stanja starejših hiš je zapleten in žal tudi
dolgotrajen postopek. Saj je povezano z arhivi upravnih enot, pregledom pomanjkljive stare dokumentacije, arhivskimi satelitskimi

opozori Veleski.

posnetki,…“

Kupcev na ogled takšnih nepremičnin sploh ne vodijo, pravi Stanka Solar. "Želimo, da se
najprej uredi celotna dokumentacija, neurejena bi lahko kupcu povzročila veliko škodo. Dokler ni urejena vsa potrebna dokumentacija,
prodaja ne steče.“

POD STREHO

Tako velike hiše gradimo Slovenci
Prodajalci so na hiše čustveno navezani
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Dodatna težava, ki je pri prodaji hiš zelo pogosta, je prodajalčevo nerealno dojemanje
hiše. Boris Veleski pravi, da „prodajalci pogosto mislijo, da je vsak kvadratni meter vreden enako, ne glede na starost,
stanje, lokacijo, (ne)funkcionalnost in ostale moteče dejavnike. Žal je veliko prodajalcev tudi čustveno navezanih na svoje nepremičnine.
Gre za hiše, ki so v družini že več rodov. Bodisi so to njihove rojstne hiše ali so jih dejansko zidali sami in posledično težko sprejmejo
tržno ceno.“

Na eni strani je tako na hišo čustveno vezan prodajalec, ki vrednosti svoje
nepremičnine ne ocenjuje realno, na drugi pa kupec, ki ga ta plat sploh ne zanima,
temveč hišo ocenjuje zgolj s ﬁnančnega vidika in glede na svoje potrebe, povzame
Solarjeva.
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PROFIMEDIA

Nenazadnje pa na hitrost prodaje lahko vpliva tudi prvi vtis, ki si ga ustvari potencialni
kupec. „Hišo je treba, kolikor se da, urediti, da bo prijetna na pogled. Ne mislim zakrivanja razpok, hitrega barvanja in nesmiselnih
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

lepotnih popravkov, saj takšne malenkosti ne bodo bistveno pripomogle k prodaji. Je pa treba prostore očistiti, pospraviti in prezračiti,
pokositi travo in odstraniti odvečni plevel ter morebitno navlako. Tudi vonj po cigaretnem dimu, domačih živalih, zatohlem ne bo olajšal
prodaje,“

sklene Branko Potočnik.
KAMNITE HIŠE

Je res nujna toplotna izolacija vsake stare hiše?
Več o nepremičninah najdete tukaj.
S SPLETA

Erotične zgodbice Mojce P.: Vse je lahko počel
STAREJŠA HIŠA

NEPREMIČNINE

PRODAJA HIŠE

HIŠE
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G.G./STA

Na maratonski seji izklesan predlog tretjega protikoronskega
zakona: skrajšan delovni čas, potrjeni boni in nekaj izjem za čakanje
na delo
0

28. May 2020,
07:07

Deli na:

Facebook

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

Twitter

Odbor državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide je v
nadaljevanju torkove maratonske seje uspel dokončati obravnavo predloga
tretjega protikoronskega zakona.
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Bobo

Fotograﬁja je simbolična
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V torek so člani odbora razpravljali 14 ur, v sredo še tri in pol. Zdaj je zakonsko besedilo
pripravljeno, da ga bo lahko državni zbor potrjeval na petkovi izredni seji.
S sprejemom zakona se mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31. majem
iztekajo. "Zakon bo kot logično nadaljevanje prvih dveh protikoronskih zakonov nudil prepotrebno
in izjemno dragoceno podporo prebivalstvu, gospodarstvu in trgu dela v razmerah, ko se bo
epidemija z 31. majem zaključila," je dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti Janez Cigler Kralj.
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je vlada predvidela ukrep subvencioniranja
skrajšanega delovnega časa. Koristil ga bo lahko vsak delodajalec, ki vsaj 10 odstotkom
zaposlenih ne bo mogel zagotavljati 90 odstotkov dela. Država bo za vsakega takšnega delavca
subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
Čakanje na delo tudi za organizatorje razstav
Delodajalci si želijo tudi podaljšanje sedanjega ukrepa subvencioniranja čakanja na delo, vendar
bo to v mesecu juniju veljalo le še za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi
dejavnostmi. Katere so te dejavnosti, je odbor natančno določil z dopolnilom koalicije, med njimi
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pa so tudi organiziranje razstav, specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost ter
umetniško uprizarjanje.
"Oba ukrepa sta usmerjena v ohranitev čim večjega števila delovnih mest," je o subvencioniranju
skrajšanega delovnega časa in podaljšanju subvencioniranja čakanja na delo dejal minister.
Boni za pomoč turizmu
Turističnemu gospodarstvu naj bi pomagali tudi tako, da bo država vsem prebivalcem Slovenije
izdala bone, ki jih bo mogoče koristiti za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih
objektih v Sloveniji.
Turistične bone bodo prejele 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."Vlada računa, da
bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek," je povedal minister. Pričakovati namreč je, da
bodo prejemniki bonov poleg nočitve koristili še druge storitve.
V skladu s sprejetim dopolnilom koalicije bodo turistični boni prenosljivi med sorodniki v ravni vrsti

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

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 vlada pri določitvi vrednosti bonov bolj
ambiciozna, 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.
Krizni dodatek tudi za vpoklicane pripadnike civilne zaščite
Predlog zakona prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po
epidemiji. Med njimi so državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja, kot
tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom. Približno 125 milijonov evrov je predvidenih za
zdravstvo, ker v času epidemije ni moglo izvajati velikega dela storitev.
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Do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi protikoronski zakon,
bodo zdaj upravičeni tudi vpoklicani pripadniki civilne zaščite. Novi upravičenci so tudi zasebni
izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu.
S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo
pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji
so poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik del torkove seje, a jim ni uspelo.
Za koncerte ni vrednotnice
Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko imetnikom
vstopnice izdali vrednotnico v enaki vrednosti. Opoziciji je pri tem skoraj uspelo, da bi enako
veljalo tudi za koncertne in kulturne prireditve.
Kritike iz opozicije
Predstavniki vlade so morali poslušati številne kritike iz vrst opozicijskih poslancev. "Dosedanji
ukrepi vlade so bili neučinkoviti," je dejala Jerca Korče (LMŠ), Miha Kordiš(Levica) pa je dodal,
da je bilo iz prvih dveh protikoronskih zakonov do 15. maja izkoriščene zgolj kakšnih 20 odstotkov
pomoči.
Soniboj Knežak (SD) je opozoril na kratkotrajnost ukrepov, ukrep subvencioniranja skrajšanega
delovnega časa bo namreč po predlogu veljal najdlje do konca tega leta, subvencioniranje
čakanja na delo pa se za določene dejavnosti podaljšuje le za mesec dni. "Glavne težave nas še
čakajo," je menil.
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Ker naj bi prva dva protikoronska zakona ne dosegla svojega namena ravno zato, ker se je hitelo
s postopkom sprejemanja, so v Levici uvodoma vztrajali, naj se obravnavo preloži za nekaj dni.
Vendar je odbor ta predlog zavrnil, seja se je nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z
dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in vloženih dopolnil.

tretji-protikoronski-zakon

skrajšan-delovni-čas

ukrepi

38

28.05.2020

Delo.si

Četrtek, 08:15

Država: Slovenija

Kazalo

1/2

https://www.delo.si/novice/slovenija/tretji-protik...

Tretji protikoronski zakon po maratonski
obravnavi pripravljen za sprejetje
V članku povzemamo vse relevantne podatke o širitvi
bolezni covid-19.
Objavljeno
28. maj 2020 08.15
Posodobljeno
28. maj 2020 09.04
Preskoči oglas X
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00:00

Vlada pri predlogu tretjega protikoronskega zakona ni upoštevala predlogov gospodarstva, naj zaradi zaostrenih razmer in za ohranitev delovnih mest subvencioniranje čakanja na delo
podaljša za vse gospodarske panoge. Do konca junija bo ukrep veljal le za gostinstvo in turizem ter povezane dejavnosti. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Primož Zrnec
08.30 V ZDA število smrtnih primerov covida-19 preseglo 100.000
Število potrjenih smrti zaradi koronavirusne pljučnice covid-19 je v ZDA v sredo preseglo 100.000, z novim koronavirusom pa je bilo po podatkih Univerze Johna Hopkinsa okuženih že
1,7 milijona Američanov. Na mejnik v črni statistiki se je odzval demokratski predsedniški kandidat Joe Biden, predsednik ZDA Donald Trump pa ga na Floridi, kjer je čakal na prvo
izstrelitev astronavtov v vesolje z ameriških tal po letu 2011, ni omenjal. Iz Bele hiše pa so sporočili, da Trump moli z vsemi, ki žalujejo za svojci, ki so umrli zaradi te kuge brez
primere.
Biden je v videosporočilu Američanom, ki so izgubili najbližje, dejal, da z njimi žaluje vsa država, in spomnil na lastno bolečino ob izgubi ožjih družinskih članov. Bidnova prva žena in
hčerka sta umrli leta 1972 v avtomobilski nesreči, njegov sin Beau pa je umrl za možganskim tumorjem leta 2015, star 46 let.
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Mimogrede je ošvrknil še Trumpa, ko je spomnil na študijo Univerze Columbia, da če bi socialno distanciranje v ZDA uvedli le teden dni prej, bi lahko rešili 36.000 življenj. Trump je to
študijo zavrnil in Columbio označil za sramotno liberalno ustanovo.
V ZDA je v maju za covidom-19 povprečno umrlo 1400 prebivalcev na dan, kar je 600 manj kot aprila, v treh mesecih pa je zaradi okužbe umrlo več Američanov kot v korejski,
vietnamski in iraški vojni od leta 2003 do 2011 skupaj in več kot zaradi aidsa od leta 1981 do leta 1989.
Po smrtnih primerih na število prebivalcev so ZDA osme na svetu s tremi mrtvimi na 10.000 ljudi. Belgija je prva z osmimi, sledijo Španija, Velika Britanija in Italija.
07.45 Prvi protikoronski zakon pred ustavnimi sodniki
Ustavno sodišče bo danes obravnavalo pobudo nevladnih organizacij za oceno ustavnosti prvega protikoronskega zakona. Čeprav vlada trdi, da pobudniki z iztekanjem veljavnosti
zakona ostajajo brez pravnega interesa, se ti s tem ne strinjajo.
Društvo za sonaravni razvoj Focus, Društvo za preučevanje rib Slovenije in Lutra – inštitut za ohranjanje naravne dediščine so v začetku maja vložili pobudo za oceno ustavnosti členov
noveliranega prvega protikoronskega zakona s področja gradnje objektov, ki zadevajo pridobivanja okoljevarstvenega soglasja, omogočajo začetek gradnje še pred pravnomočnostjo
gradbenega dovoljenja in dvigujejo zahteve za sodelovanje nevladnih organizacij, v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj.

Preberite še:
V SDS in NSi opoziciji očitajo blokade in politične igrice

Čeprav vlada zagovarja stališče, da je s 15. majem preklicala epidemijo, kar pomeni, da se veljavnost ukrepov, zoper katere je vložena predmetna pobuda za oceno ustavnosti in
zakonitosti, z 31. majem izteka in da so »pobudnice s preklicem epidemije izgubile pravni interes za vložitev pobude za oceno ustavnosti omenjenih delov zakona«, pa v predlogu
tretjega protikoronskega zakona predvideva, da se vsi ukrepi, ki jih predvidevajo domnevno sporni členi prvega protikoronskega zakona, podaljšajo do 31. decembra 2021. Poleg
tega Senka Šifkovič Vrbica iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij opozarja, da so posledice zakona lahko že nastale in da bi jih bilo treba sanirati, če bi sodišče
ugotovilo, da so bile sprejete na podlagi neustavnih določil.
06.45 Milijardo evrov vreden tretji protikoronski zakon v petek v DZ
Odboru DZ za delo je v nadaljevanju torkove maratonske seje uspelo dokončati obravnavo predloga tretjega protikoronskega zakona, ki predvideva za milijardo evrov ukrepov za pomoč
pri zagonu gospodarstva po epidemiji in je nadaljevanje prvih dveh protikoronskih zakonov.
Po štirinajsturni obravnavi v torek je v sredo razprava trajala še tri ure in pol, s sprejetjem zakona pa se mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč iztečejo 31. maja. V DZ ga bodo potrjevali
predvidoma jutri.
Nosilni ukrep je subvencioniranje skrajšanega delovnega časa za delodajalce, ki najmanj desetini zaposlenih ne bodo mogli zagotavljati 90 odstotkov dela, podaljšanje subvencioniranja
čakanja na delo pa zakon predvideva samo za turizem in gostinstvo ter povezane dejavnosti, kot so organiziranje razstav, specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost ter
umetniško uprizarjanje.
Turističnemu gospodarstvu se obeta pomoč tudi v obliki bonov, ki jih bo država izdala vsem prebivalcem s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020, rojenim do vključno
leta 2002 v višini 200 evrov, mlajšim pa v višini 50 evrov. Porabiti jih bo mogoče do konca leta za plačilo prenočišča ali prenočišča z zajtrkom v turistično-nastanitvenih
objektih: počitniški domovi, turistične kmetije, zasebne sobe, planinski domovi, mladinska prenočišča, kampi in druge nastanitve za krajši čas.
V skladu s sprejetim dopolnilom koalicije pa bodo 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.

Preberite še:
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Turistični boni vzbujajo tudi pomisleke

Predlog zakona prinaša državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja ter pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom. Približno 125 milijonov evrov je
predvidenih za zdravstvo, ker v času epidemije ni moglo izvajati velikega dela storitev, do kriznega dodatka pa bodo zdaj upravičeni tudi vpoklicani pripadniki civilne zaščite, zasebni
izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu.
Predlog tretjega protikoronskega paketa podaljšuje še ukrepe na področju gradbene zakonodaje, s katerimi je vlada v začetku maja zaostrila pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij
pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj, saj opoziciji ni uspelo doseči, da bi ta člen črtali.
Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko imetnikom vstopnice izdali vrednotnico v enaki vrednosti. Opoziciji je pri tem skoraj uspelo, da
bi enako veljalo tudi za koncertne in kulturne prireditve.

Podprite Delo
Naše delo je, da vi veste več. In poročanje za Delo.si - je delo. Kot vsako drugo. Pošteno delo si zasluži plačilo. Naročite se na delo.si že za 1,49€ na mesec.
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Tretji protikoronski zakon pripravljen za sprejem
Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je v nadaljevanju torkove maratonske seje uspel dokončati
obravnavo predloga tretjega protikoronskega zakona, v katerega je vlada vgradila za milijardo evrov ukrepov, s katerimi
naj bi po epidemiji novega koronavirusa gospodarstvu pomagali, da se ponovno zažene.
V torek so člani odbora o predlogu zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19
razpravljali 14 ur, danes še tri in pol. Zdaj je zakonsko besedilo pripravljeno, da ga bo lahko DZ potrjeval na petkovi
izredni seji.
S sprejemom zakona se mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31. majem iztekajo. "Zakon bo kot logično
nadaljevanje prvih dveh protikoronskih zakonov nudil prepotrebno in izjemno dragoceno podporo prebivalstvu,
gospodarstvu in trgu dela v razmerah, ko se bo epidemija z 31. majem zaključila," je v torek dejal minister za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je vlada predvidela ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega
časa. Koristil ga bo lahko vsak delodajalec, ki vsaj 10 odstotkom zaposlenih ne bo mogel zagotavljati 90 odstotkov dela.
Država bo za vsakega takšnega delavca subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
Delodajalci si želijo tudi podaljšanje sedanjega ukrepa subvencioniranja čakanja na delo, vendar bo to v mesecu juniju
veljalo le še za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi. Katere so te dejavnosti, je odbor natančno
določil z dopolnilom koalicije, med njimi pa so tudi organiziranje razstav, specialistična zunajbolnišnična zdravstvena
dejavnost ter umetniško uprizarjanje.
"Oba ukrepa sta usmerjena v ohranitev čim večjega števila delovnih mest," je o subvencioniranju skrajšanega delovnega
časa in podaljšanju subvencioniranja čakanja na delo dejal minister.
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Turističnemu gospodarstvu naj bi pomagali tudi tako, da bo država vsem prebivalcem Slovenije izdala bone, ki jih bo
mogoče koristiti za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji.
Turistične bone bodo prejele 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. "Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni
učinek," je povedal minister. Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki bonov poleg nočitve koristili še druge storitve.
V skladu s sprejetim dopolnilom koalicije bodo turistični 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 vlada pri določitvi vrednosti bonov bolj ambiciozna, 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.
Predlog zakona prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Med njimi so
državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in
kmetom. Približno 125 milijonov evrov je predvidenih za zdravstvo, ker v času epidemije ni moglo izvajati velikega dela
storitev.
Do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi protikoronski zakon, bodo zdaj upravičeni tudi
vpoklicani pripadniki civilne zaščite. Novi upravičenci so tudi zasebni izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini
na domu.
S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela podaljšanje ukrepov na
področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri
postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik del torkove seje, a jim
ni uspelo.
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Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko imetnikom vstopnice izdali
vrednotnico v enaki vrednosti. Opoziciji je pri tem skoraj uspelo, da bi enako veljalo tudi za koncertne in kulturne
prireditve.
Vlada namerava po tem zakonu tudi pregledati neposredne tuje naložbe, ali morda ne predstavljajo grožnje varnosti oz.
javnemu redu. Pregled naj bi se izvajal med letošnjim oktobrom in sredino leta 2023.
Predstavniki vlade so morali poslušati številne kritike iz vrst opozicijskih poslancev. "Dosedanji ukrepi vlade so bili
neučinkoviti," je dejala Jerca Korče (LMŠ), Miha Kordiš (Levica) pa je dodal, da je bilo iz prvih dveh protikoronskih
zakonov do 15. maja izkoriščene zgolj kakšnih 20 odstotkov pomoči.
Soniboj Knežak (SD) je opozoril na kratkotrajnost ukrepov, ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa bo
namreč po predlogu veljal najdlje do konca tega leta, subvencioniranje čakanja na delo pa se za določene dejavnosti
podaljšuje le za mesec dni. "Glavne težave nas še čakajo," je menil.
Ker naj bi prva dva protikoronska zakona ne dosegla svojega namena ravno zato, ker se je hitelo s postopkom
sprejemanja, so v Levici uvodoma vztrajali, naj se obravnavo preloži za nekaj dni. Vendar je odbor ta predlog zavrnil, seja
se je nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in
vloženih dopolnil.
Na dogajanje se je v sredo odzval premier Janez Janša. Kot je opozoril, se poskuša s poniglavim zavlačevanjem
preprečiti, da bi ukrepe sprejeli pravočasno. "To je nizkotno in podlo. Ne vem, ali bo opoziciji koristilo, če bo več stotisoč
ljudi 1. junija, ker se zakon ne bo uveljavil, ostalo brez nujne pomoči. Nikjer na svetu ni opozicije, ki bi celo noč
zavlačevala sprejem nekega zakona, ki je izrazito nepolitičen, napisan zato, da se vsem pomaga," je dejal v pogovoru za
Radio Ognjišče.

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

Kot je še dejal, je ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, ki ga uvajajo tudi številne druge države, najbolj
učinkovit ukrep za gospodarstvo. Po predlogu bo veljal do konca leta, če bo potrebno, pa se ga bo za nekaj mesecev
podaljšalo v prihodnje leto.
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Ustavno sodišče o pobudi nevladnikov za
oceno ustavnosti prvega protikoronskega
zakona
Ustavno sodišče RS bo danes obravnavalo pobudo nevladnih organizacij za oceno ustavnosti zakona o interventnih
ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Čeprav
vlada trdi, da pobudniki z iztekanjem veljavnosti zakona ostajajo brez pravnega interesa, se slednji s tem ne strinjajo.
Društvo za sonaraven razvoj Focus, Društvo za preučevanje rib Slovenije in Lutra - inštitut za ohranjanje naravne
dediščine so v začetku maja vložili pobudo za oceno ustavnosti 100.d, 100.e, 100.f in 100.g člena noveliranega prvega
protikoronskega zakona. Gre za člene s področja gradnje objektov.
100.d člen posega v projekte, ki so bili z uveljavitvijo gradbenega zakona leta 2018 v fazi pridobivanja okoljevarstvenega
soglasja. Za vse te projekte predlog omogoča, da avtomatsko preidejo v integralni postopek pridobivanja gradbenega
dovoljenja. 100.e člen omogoča začetek gradnje projektov še pred pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja, na podlagi
dokončnega gradbenega dovoljenja.

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

100.f člen dviguje zahteve za sodelovanje nevladnih organizacij, ki imajo status, da delujejo v javnem interesu, v
postopku za izdajo gradbenega dovoljenja na najmanj 50 aktivnih članov za društva, najmanj tri zaposlene s sedmo
stopnjo izobrazbe za zavode oz. najmanj 10.000 evrov premoženja za ustanove. Vsi pogoji morajo biti izpolnjeni tudi za
dve leti nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno dovoljenje uresničuje
pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o ohranjanju narave.
Vlada je na dopisni seji prejšnji teden sprejela stališče, da je s 15. majem preklicala epidemijo, kar pomeni, da se
veljavnost ukrepov, zoper katere je vložena predmetna pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti, z 31. majem izteka.
"Pobudnice so s preklicem epidemije izgubile pravni interes za vložitev pobude za oceno ustavnosti omenjenih delov
zakona, saj bo ureditev, ki posega v njihov pravni položaj, prenehala veljati," je prepričana. Vlada ocenjuje tudi, da
pobudnice niso izkazale nastanka škode v primeru, če se sprejeti ukrepi še naprej izvršujejo.
A hkrati vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvideva, da se ukrepi od 100.b do 100.h člena prvega
protikoronskega zakona podaljšajo do 31. decembra 2021. Gre torej za vse člene, ki so sporni za pobudnike ustavne
presoje.
Senka Šifkovič Vrbica iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij je za STA ocenila, da je situacija
nenavadna oz. unikatna. A dejstvo je, da je prvi protikoronski zakon danes, ko ga bo obravnavalo sodišče, še v veljavi.
Že v petek pa bi lahko bil potrjen tudi tretji protikoronski zakon, ki bi veljavnost členov podaljšal še do konca leta 2021.
Obenem je dejstvo, da so posledice zakona lahko že nastale, poudarja Šifkovič Vrbica: "Učinki so se lahko že zgodili."
Če bi sodišče ugotovilo, da so bile določene odločitve sprejete na podlagi neustavnih določil, bi bilo treba stanje sanirati.
Na kak način, pa bi moralo določiti ustavno sodišče.
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Vizjak po neuspeli tožbi Rova upa na
čimprejšnjo realizacijo tretje razvojne osi
Okoljski minister Andrej Vizjak po neuspeli tožbi združenja Rovo proti gradbenemu dovoljenju za prva dela na odseku
načrtovane hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec upa na čimprejšnji začetek gradnje tretje razvojne osi. Danes se je srečal
s predstavniki Mladinske iniciative za tretjo razvojno os in dejal, da so njihove zahteve povsem na mestu.
Tretja razvojna os je po Vizjakovih besedah eden od projektov, zaradi katerih so na ministrstvu za okolje in prostor v
okviru protikriznih ukrepov predlagali nekatere spremembe gradbene zakonodaje v smislu učinkovitejše gradnje. "Eden
izmed teh ukrepov je, da se lahko prične graditi na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja, torej ni treba čakati na
pravnomočnost," je izpostavil.
Po ministrovih besedah so v DZ danes obravnavali tudi oceno ustavnosti členov interventnih ukrepov na tem področju,
pri čemer je tudi zakonodajno-pravna služba DZ ocenila, da je v skladu z zakonodajo praviloma vsaka odločba izvršljiva
takrat, ko je dokončna in da je izvršljivost, vezana na pravnomočnost, zgolj izjema, ki mora biti posebej zapisana v
zakonu.
"Želimo si, da se tretja razvojna os začne graditi po fazah, v skladu s pridobljenimi dokončnimi gradbenimi dovoljenji, čim
prej," je poudaril Vizjak. Kot je napovedal, bodo na ministrstvu naredili vse, da bodo postopki prostorskega umeščanja in
izdaje gradbenih dovoljenj tekli kar se da učinkovito in nemoteno. Zahteve Mladinske iniciative za tretjo razvojno os, da
čim prej pride do realizacije tretje razvojne osi, so povsem na mestu, je poudaril minister.

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

Aljaž Verhovnik iz omenjene iniciative je podprl napore ministrstva in vlade, da se bo prva lopata na projektu zasajena
letos. "Srčno upam, da bo do tega res prišlo, kajti skrajni čas je in vsi kazalniki kažejo, da ljudje na terenu res težko
pričakujejo izgradnjo tretje razvojne osi, ki jo Korošci razumemo predvsem kot cesto upanja," je v izjavi po srečanju dejal
Verhovnik.
Kritičen je bil do okoljevarstvenega združenja Rovo, ki je pred tedni na upravnem sodišču poskušalo izpodbijati gradbeno
dovoljenje za prva dela na odseku načrtovane hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec pri Gaberkah. Sodišče je tožbo Rova
zavrglo, Vizjak pa je danes pojasnil, da je bilo združenje neuspešno tudi s pritožbo.
"Nas Korošce je v času koronakrize močno šokirala informacija, da je neko novomeško okoljevarstveno združenje vložilo
tožbo na upravno sodišče, s katero je iz našega vidika nerazumno želelo izpodbijati izdano gradbeno dovoljenje za
začetek gradnje tretje razvojne, ki smo se ga veselili po več kot 16 letih čakanja na prvo lopato. Še vedno smo v tej fazi,"
je dejal.
Vizjak je ob tem pojasnil postopke glede vključevanja javnosti, civilnih iniciativ in strank v postopku, v katere so posegli v
tretjem protikoronskem zakonu. Kot je pojasnil, postopki ostajajo praktično nespremenjeni. "Mi smo zgolj posegli v to, da
na koncu ne more priti do pritoževanja, ki praviloma privede v hude zaostanke projektov," je bil jasen.
"Pogosto slišimo, da so te miniaturne nevladne organizacije branik narave, a temu ni tako. Verjetno je vsak odgovoren
državljan branik okolja in narave, nenazadnje so to vse strokovne inštitucije, ki izdelujejo dokumentacijo in ki dajejo na to
dokumentacijo mnenja in soglasja," je dejal Vizjak.
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Odbor DZ prek predloga zakona za zagon
investicij po epidemiji
Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je danes potrdil predlog zakona, po katerem bi vlada določila nabor
pomembnih investicij, ki bi imele prednostno obravnavo pri pristojnih organih, da bi čim prej stekle in pomagale zagnati
gospodarstvo. Koalicija ga pozdravlja, del opozicije pa ima pomisleke, saj da je preohlapen in tudi nepotreben.
Predlog interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji
covida-19, ki je v DZ v obravnavi po nujnem postopku, predvideva, da bo vlada sprejela seznam pomembnih investicij, ki
ga bodo predlagala posamezna ministrstva. Investicije na seznamu bodo imele prednostno obravnavo pri pristojnih
organih, tudi v primeru upravnih sporov zoper upravne akte, ki so povezani s posamezno investicijo.
Cilj je, da se začnejo investicije čim prej izvajati, saj bodo zaradi velikih multiplikativnih učinkov, ki jih ima gradbeništvo na
celotno gospodarstvo, prispevale k okrevanju gospodarstva, ki ga letos po napovedih čaka znaten padec.
Predvideno je, da bo ministrstvo za okolje in prostor imenovalo koordinacijsko skupino, katere naloga bo usklajevanje in
pospešitev postopkov pridobivanja dovoljenj s tem, da bi se za posamezno investicijo soglasja in mnenja pridobivalo
sočasno in da se postopki ne bi podvajali. Ne bo pa skupina posegala v postopke, te bodo vodili pristojni organi,
upoštevana bo vsa veljavna zakonodaja, je državna sekretarka na ministrstvu za okolje in prostor Metka Gorišek zavrnila
bojazni opozicije glede pristojnosti te skupine. V skupini bodo direktorji direktoratov na okoljskem ministrstvu in
predstavniki ostalih ministrstev, ki bodo uvrstila posamezne projekte na seznam, je povedala.

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

Skupina bo investicije glede na stopnjo pripravljenosti in zagotovitev virov financiranja razvrstila v tri prioritetne liste. Na
prvi listi bodo projekti, za katere je mogoče gradbeno dovoljenje dobiti do konca leta 2020, in na drugi tisti, za katere je
mogoče gradbeno dovoljenje dobiti do konca leta 2021. Projekti na teh dveh listah bodo morali biti vredni vsaj pet
milijonov evrov. Na tretji listi bodo projekti, ki jih bo treba umestiti v strateške dokumente posameznih ministrstev in ki
zahtevajo pripravo državnega prostorskega načrta, njihova vrednost pa bo morala biti vsaj 25 milijonov evrov.
Predlog tudi predvideva, da bi se pri javnih naročilih upoštevalo smernice Evropske komisije o udeležbi ponudnikov in
blaga tretje države na trgu javnih naročil EU. Po teh smernicah na javne razpise ni treba vabiti ponudnikov iz tretjih držav,
ki niso podpisnice sporazumov z EU, ki določajo recipročnost glede upoštevanja okoljskih, delavskih in drugih
standardov. S tem bi preprečili, da bi na razpisih sodelovala podjetja, ki bi zaradi nižjih standardov lahko nastopala z
dampinškimi cenami.
Koalicijski člani odbora so pozdravili predlog zakona in poudarjali pomen čimprejšnjega zagona gospodarstva tudi prek
investicij, saj so izvozniki v težkem položaju. Mateja Udovč (SMC) je sicer izrazila več pomislekov, med drugim glede
kriterijev za uvrščanje investicij na seznam in glede odločanja o prednostni obravnavi na sodiščih, saj prednostno
obravnavo določajo tudi drugi zakoni.
Opozicija je menila, da je predlog premalo konkreten glede sestave in pristojnosti komisije ter glede tega, katere
investicije bodo na seznamu. Rudi Medved (LMŠ) je predlagal dopolnilo, da bi se na seznam uvrstilo projekte, za katere
je v proračunih za leto 2020 in 2021 že predvideno državno poroštvo (gradnja drugega tira, tretja razvojna os, nakup
stanovanj), a ga je odbor zavrnil. V LMŠ so se zavzeli za to, da bi se spodbujalo vse investicije, tudi manjše in tudi npr.
energetsko sanacijo stavb.
Andrej Rajh (SAB) je poudaril pomen infrastrukturnih investicij za zagon gospodarstva, pri čemer je bil kritičen do
prerazporeditve 130 milijonov evrov s postavke ministrstva za infrastrukturo za namen boja proti epidemiji, saj se ne ve,
katerim projektom so denar vzeli. Ključni razlog za dolgotrajne postopke vidi v tem, da sodišča višje stopnje o zadevah
velikokrat ne odločijo, ampak jih pošljejo na prvo stopnjo v nov postopek.
Najbolj kritični so bili v Levici. Kot je menil Željko Cigler (Levica), je zakon vsebinsko prazen in daje "bianco menico za
nekaj novih tešev 6". "Zakon ustvarja pravno podlago za nezakonitosti in korupcijo," je dodal. Izpostavil je načrtovano
gradnjo hidroelektrarne (HE) Mokrice in zahteval, da se s seznama naložb umaknejo vse HE, saj da so vse koncesije,
izdane po letu 2004, neveljavne, ker ni bilo izvedenih presoj vplivov na okolje pred izdajo koncesij, kot zahteva evropska
zakonodaja.
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Nataša Sukič (Levica) se je vprašala, "ali pospešitev postopkov pomeni, da bomo malo preskakovali, da bomo po
domače pridobivali okoljevarstvene presoje ... ker smo že odpravili administrativno oviro v obliki nevladnih organizacij".

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

Vlada predvideva, da bo na seznami za okoli 500 milijonov evrov investicij z različnih področij. Resorni minister Andrej
Vizjak je minuli teden med primeri investicij navedel železniške povezave drugi tir Koper-Divača, železniško vozlišče
Pragersko in gorenjsko progo, energetske objekte, kot je HE Mokrice, ljubljanski potniški center Emonika ter novo stavbo
Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK 2).
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Napoved - Slovenija, 29. 5. (petek) (dopolnjeno)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v petek, 29. maja.
POLITIKA
BRUSELJ - Videokonferenca ministrov EU za zunanje zadeve, na kateri bo sodeloval zunanji minister Anže Logar. Med
drugim bodo obravnavali vpliv pandemije covida-19 na Azijo ter vlogo EU v regiji.
LJUBLJANA - Minister za zunanje zadeve Anže Logar se bo prek videopovezave pogovarjal z norveško zunanjo
ministrico Ine Eriksen Soreide o ublažitvi posledic pandemije.
BRUSELJ - Videokonferenca ministrov EU za raziskave s predvideno udeležbo državnega sekretarja na ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport Jureta Gašpariča. Tema pogovora bo predvsem vloga raziskav in inovacij v krepitvi
odpornosti družbe in gospodarstva.
LJUBLJANA - Predvidoma ob 12. uri novinarska konferenca glede aktualnega dogajanja v zvezi z novim koronavirusom.
(STA/AVDIO/FOTO)
8.00 seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo obravnavali letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto
2019 in oceno stanja za leto 2019; DZ, mala dvorana DS, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
8.30 zaprta seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije, na kateri se
bodo med drugim dogovorili o delu; DZ, sejna soba 209, Šubičeva 4, LJUBLJANA
10.00 izredna seja DZ, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o poroštvu RS v Evropskem instrumentu za začasno
podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah po izbruhu epidemije, predlog interventnega zakona
za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji ter predlog zakona o interventnih
ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)

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

GOSPODARSTVO
NOVO SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI/...- Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec bo obisk
Pomurja začela ob 9. uri v prostorih Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (ulica Bratka Krefta 14). Po srečanju bo na voljo za
izjave. Ob 9.30 bo obiskala podjetje Cornus (Logarovci 63, Križevci pri Ljutomeru), ob 14.45 pa podjetje Lušt (Renkovci
57c ter obrat v Veliki Polani). Ob 17.10 bo obiskala še podjetje Ocean Orchids (zaprto za javnost).
LJUBLJANA - Statistični urad RS bo objavil podatke o gospodarski rasti in o anketni brezposelnosti za prvo četrtletje
2020 ter podatke o inflaciji za maj 2020. Po 10.30 bodo po vnaprejšnjem dogovoru možne izjave po telefonu ali pred
stavbo Sursa na Litostrojski 54 (prijava na pr.surs@gov.si ali na telefonsko številko 031 686 677).
BRUSELJ - Videokonferenca ministrov EU, pristojnih za vesoljske tehnologije. Predvidoma bosta sodelovala minister za
gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek ter državni sekretar Simon Zajc. Med drugim bodo razpravljali o
možnostih izboljšanja učinkovitosti rešitev za družbo, gospodarstvo in okolje s pomočjo vesoljskih virov.
KOPER - Luka Koper bo objavila poročilo o poslovanju v prvem letošnjem četrtletju.
9.00 peto spletno srečanje slovenskega turizma z naslovom Odnos do turista - personaliziran & digitalen, ki ga organizira
STO skupaj s partnerskimi organizacijami, med drugim bodo sodelovali direktorica marketinga Sava Hotels & Resorts
Ana Praprotnik, direktor Turističnega združenja Portorož Igor Novel in direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber; prijava
na: http://link.slovenia.info/ls/click?upn=Kd6StIkjKy2P23wY7AI6U8zAx-2Fjx8NA1diyyyzQYmNQliKguhrDLY5s2FXDNz2AVj9MhVuzJnOPC4WwQ9bajXX-2FQDl0XLKFhyu4E4JcOm6gBQ2B1e76qWqdqbpYV6yWmnUFk3NiB1bWYdNyX-2BqRWLxRSO-2BvV8tAJRt2E4Y-2Bb6bcVs3DJjIW_wkb7Bb5hFK4pB9l1-2FbXHnapjPdT8LrPxSvxYTKAjrjEgtz04vblK56fPl-2Bucy6lRPXa6ZqjwjEsKJsg-2F2FVMgPwiF6Ba0emltx7gRLYI6zkpJJ8nQD5DIz9cOy0dFGltJgsypPJDKNYvcIk3F6eSbEe0S8HMMSkXFcv2BTDiVxaX17-2F2fkJVBWkl4yocKgjX69IOSbVAR-2Bxyjc56M989LI3navQlgsVwOeQ0-2B-2B2KwRWqELDNu2BZsBe3eMIYZYwx6JBg-2FjtD1t-2FqQaK-2B6rfQZ2HXw-3D-3D

47

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

28.05.2020
Thursday,
Četrtek,
19:00
19:00

Kazalo

https://www.sta.si/2769179/napoved-slovenija-29-5-...

2/3

9.05 izjava in fototermin za medije poslovnega direktorja Fraport Slovenije Zmaga Skobirja ob prihodu prvega rednega
potniškega letala (let Air Serbia iz Beograda) po ukinitvi letalskega prometa zaradi epidemije (zbor za predstavnike
medijev ob 8.30 pred vhodom v potniški terminal); Letališče Jožeta Pučnika, Zgornji Brnik 130a, BRNIK (STA/AVDIO)
NOVO 11.00 družba 2TDK bo z NLB podpisala dolgoročno kreditno pogodbo v višini 112,5 milijonov evrov za
financiranje izgradnje drugega tira Divače-Koper; podpisali jo bodo generalni direktor 2TDK Dušan Zorko, direktor 2TDK
Marko Brezigar, predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak ter pomočnik uprave za korporativno in investicijsko bančništvo v
NLB Andrej Lasič (fototermin); po podpisu je v avli predvidena izjava za medije; 2TDK, Železna cesta 18, LJUBLJANA
(STA/AVDIO)
11.00 novinarska konferenca sindikatov, ki delujejo v gradbeništvu, o preprečevanju socialnega dumpinga in pomenu
vključenosti slovenskih izvajalcev v domače gradbene projekte, sodelovali bodo predsednik Sindikata delavcev gradbenih
dejavnosti Slovenije Franc Nider, sekretar Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Oskar Komac, predsednik
Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivalšek in predsednik cestnega gospodarstva Slovenije pri
Pergamu Anton Turk; Dom sindikatov, sejna dvorana, Dalmatinova 4, LJUBLJANA (STA/AVDIO)
11.00 novinarska konferenca Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira
železniške proge Divača-Koper (PSCN), na kateri bodo predstavili svoja mnenja in ugotovitve o trenutnem stanju
projekta, sodelovala bosta predsednik in podpredsednik PSCN, Jadran Bajec in Emil Milan Pintar; ministrstvo za javno
upravo, tiskovno središče v pritličju, Tržaška 21, LJUBLJANA
12.00 novinarska konferenca Občine Mislinja, na kateri bodo predstavili aktualno problematiko glede zaprtja poslovalnice
NLB v Mislinji; PC Lopan, velika dvorana, Šolska cesta 55, MISLINJA
15.00 odprtje spletne okrogle mize o Naturi 2000 v gorskem svetu in priložnostih za razvoj gospodarstva na podeželju v
organizaciji Interreg Italija-Slovenija; vnaprejšnja registracija na spletnem naslovu: monika.kos@bc-naklo.si
DRUŽBA
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ZAGREB - Državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Franc Kangler se bo srečal z državno sekretarko
hrvaškega ministrstva za notranje zadeve Terezijo Gras. Pogovarjala se bosta predvsem o nezakonitih migracijah in
razmerah na južni meji. Izjavi za medije bosta dala predvidoma ob 13. uri pred postajo obmejne policije Cetingrad na meji
z BiH.
11.00 spletni pogovor Pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji z naslovom Kako Evropa pomaga prizadetim regijam,
na katerem bodo sodelovali evropski poslanec (EPP/SLS) Franc Bogovič, državna sekretarka s službe vlade za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko Monika Kirbiš Rojs in vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič;
prijava na: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_RMqNlW9GRWOxC76hAx3N6Q
11.00 novinarska predstavitev ob koncu Projekta Slovenija, med katerim je Mitja Lavtar obiskal vseh 6036 naselij v
Sloveniji (ob 10. uri simboličen konec projekta s fotografiranjem ob zadnji krajevni tabli v Spodnjih Dupljah - hišna številka
84 a); Layerjeva hiša, KRANJ
LJUBLJANA - Petkov protest na kolesih zaradi nezadovoljstva z ravnanjem vlade in političnih elit (ob 19. uri na ulicah
slovenskih mest).
KULTURA
LJUBLJANA/KOPER/CELJE/NOVO MESTO - Na vrtu Društva slovenskih pisateljev v Ljubljani, pred knjigarno Libris v
Kopru, pred knjigarno Antika v Celju in pred knjigarno Goga v Novem mestu bodo med 10. in 18. uro, v Ljubljani pa do
20. ure, odprti knjižni sejmi pod imenom Sejem na zraku.
11.00 odprtje gostujoče razstave iz stalne zbirke Galerije Murska Sobota z naslovom Osamljenosti. Izrazi tesnobe v
"prekmurski" likovni umetnosti, ki so jo pripravili ob 100. obletnici priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih
Slovencev z matičnim narodom; Galerija Božidar Jakac, Grajska cesta 45, KOSTANJEVICA NA KRKI
15.00 podelitev nagrade kritiško sito za najboljšo knjigo preteklega leta po izboru slovenskih literarnih kritikov; vrt Društva
slovenskih pisateljev, Tomšičeva 12, LJUBLJANA
20.00 festival Godibodi 2020 (še 30.); Ljubljanski grad, Hribarjeva dvorana; neposredni prenos bo na 1. programu Radia
Slovenija ter na spletni strani 1. programa ter FB profilu Prvega
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telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Bojan Šuštar, popoldne Alenka Potočnik
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Matej Luzar, popoldne Jure Bernard
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Maja Lazar Jančič, popoldne Mihael Šuštaršič
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Alenka Vesenjak
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerni dežurni urednik (od 17. do 23. ure): Alen Pivk
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
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Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Odbor za delo potrdil tretji
protikoronski zakon:
Turistični boni naj bi bili
prenosljivi

MATIJA SUŠNIK
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Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je v
nadaljevanju torkove maratonske seje uspel dokončati obravnavo
predloga tretjega protikoronskega zakona, v katerega je vlada
vgradila za milijardo evrov ukrepov, s katerimi naj bi po epidemiji
novega koronavirusa gospodarstvu pomagali, da se ponovno
zažene.
V torek so člani odbora o predlogu zakona o interventnih ukrepih za omilitev in
odpravo posledic epidemije covida-19 razpravljali 14 ur, v sredo še tri in pol. Zdaj je
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zakonsko besedilo pripravljeno, da ga bo lahko DZ potrjeval na petkovi izredni seji.

S sprejemom zakona se mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31. majem
iztekajo. "Zakon bo kot logično nadaljevanje prvih dveh protikoronskih zakonov nudil
prepotrebno in izjemno dragoceno podporo prebivalstvu, gospodarstvu in trgu dela v
razmerah, ko se bo epidemija z 31. majem zaključila," je v torek dejal minister za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je vlada predvidela ukrep
subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. Koristil ga bo lahko vsak delodajalec, ki
vsaj 10 odstotkom zaposlenih ne bo mogel zagotavljati 90 odstotkov dela. Država bo za
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vsakega takšnega delavca subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur
tedensko.
Delodajalci si želijo tudi podaljšanje sedanjega ukrepa subvencioniranja čakanja na
delo, vendar bo to v mesecu juniju veljalo le še za panogo turizma in gostinstva ter z njo
povezanimi dejavnostmi. Katere so te dejavnosti, je odbor natančno določil z
dopolnilom koalicije, med njimi pa so tudi organiziranje razstav, specialistična
zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost ter umetniško uprizarjanje.
"Oba ukrepa sta usmerjena v ohranitev čim večjega števila delovnih mest," je o
subvencioniranju skrajšanega delovnega časa in podaljšanju subvencioniranja čakanja
na delo dejal minister.
Turističnemu gospodarstvu naj bi pomagali tudi tako, da bo država vsem prebivalcem
Slovenije izdala bone, ki jih bo mogoče koristiti za plačilo nočitve oz. nočitve z
zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji.

Tudi o turitičnih bonih
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Turistične bone bodo prejele 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. "Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek," je
povedal minister. Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki bonov poleg nočitve
koristili še druge storitve.
V skladu s sprejetim dopolnilom koalicije bodo turistični 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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Nekateri poslanci opozicije so predlagali, naj bo vlada pri določitvi vrednosti bonov
bolj ambiciozna, 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.
Predlog zakona prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva
po epidemiji. Med njimi so državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev
za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom. Približno 125
milijonov evrov je predvidenih za zdravstvo, ker v času epidemije ni moglo izvajati
velikega dela storitev.
Do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi protikoronski
zakon, bodo zdaj upravičeni tudi vpoklicani pripadniki civilne zaščite. Novi upravičenci
so tudi zasebni izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu.
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S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona
predvidela podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v
začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje
gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik del
torkove seje, a jim ni uspelo.
Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko
imetnikom vstopnice izdali vrednotnico v enaki vrednosti. Opoziciji je pri tem skoraj
uspelo, da bi enako veljalo tudi za koncertne in kulturne prireditve.
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Vlada namerava po tem zakonu tudi pregledati neposredne tuje naložbe, ali morda ne
predstavljajo grožnje varnosti oz. javnemu redu. Pregled naj bi se izvajal med letošnjim
oktobrom in sredino leta 2023.

Ostre kritike iz opozicije
Predstavniki vlade so morali poslušati številne kritike iz vrst opozicijskih
poslancev. "Dosedanji ukrepi vlade so bili neučinkoviti," je dejala Jerca
Korče (LMŠ), Miha Kordiš (Levica) pa je dodal, da je bilo iz prvih dveh
protikoronskih zakonov do 15. maja izkoriščene zgolj kakšnih 20 odstotkov pomoči.
Soniboj Knežak (SD) je opozoril na kratkotrajnost ukrepov, ukrep subvencioniranja
skrajšanega delovnega časa bo namreč po predlogu veljal najdlje do konca tega leta,
subvencioniranje čakanja na delo pa se za določene dejavnosti podaljšuje le za mesec
dni. "Glavne težave nas še čakajo," je menil.

Odzval se je tudi Janša
Ker naj bi prva dva protikoronska zakona ne dosegla svojega namena ravno zato, ker se
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

je hitelo s postopkom sprejemanja, so v Levici uvodoma vztrajali, naj se obravnavo
preloži za nekaj dni. Vendar je odbor ta predlog zavrnil, seja se je nadaljevala, v
opoziciji pa so se odzvali z dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč do posameznih
členov in vloženih dopolnil.
Na dogajanje se je v sredo odzval premier Janez Janša. Kot je opozoril, se poskuša s
poniglavim zavlačevanjem preprečiti, da bi ukrepe sprejeli pravočasno. "To je nizkotno
in podlo. Ne vem, ali bo opoziciji koristilo, če bo več stotisoč ljudi 1. junija, ker se
zakon ne bo uveljavil, ostalo brez nujne pomoči. Nikjer na svetu ni opozicije, ki bi celo
noč zavlačevala sprejem nekega zakona, ki je izrazito nepolitičen, napisan zato, da se
vsem pomaga," je dejal v pogovoru za Radio Ognjišče.
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Kot je še dejal, je ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, ki ga uvajajo tudi
številne druge države, najbolj učinkovit ukrep za gospodarstvo. Po predlogu bo veljal
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do konca leta, če bo potrebno, pa se ga bo za nekaj mesecev podaljšalo v prihodnje leto.
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Pospešek tretji razvojni osi
na okoljskem ministrstvu
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ODPRI GALERIJO
Ljubljana. Srečanje ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka s predstavniki Mladinske iniciative za 3.
razvojno os Aljaž Verhovnik ROBERT BALEN

PLT, VK
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Minister Andrej Vizjak je danes sprejel predstavnike koroške
mladinske iniciative za tretjo razvojno os. Izrazil je željo, da tretjo
razvojno os pričnejo čim prej graditi po fazah v skladu s
pridobljenimi dokončnimi gradbenimi dovoljenji.
Okoljski minister Andrej Vizjak se je danes sestal s predstavniki Mladinske iniciative
za tretjo razvojno os na temo gradbene zakonodaje s poudarkom na tretji razvojni
osi. Prav slednja je, kot je poudaril minister, botrovala odločitvi ministrstva za okolje in
prostor (MOP), da je "v okviru protikriznih ukrepov predlagalo nekatere spremembe
gradbene zakonodaje v smislu učinkovitejše gradnje. Eden izmed teh ukrepov je tudi ta,
da se lahko prične graditi na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja, torej ni treba
čakati na pravnomočnost." Minister je izrazil željo, da se tretja razvojna os prične čim
prej graditi po fazah v skladu s pridobljenimi dokončnimi gradbenimi dovoljenji.

Minister je vzporedno delil svoje spomine študentskih let, ko so se iz Brežic po "stari
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Dolenjki" vozili do Ljubljane dve uri. "Kot študent sem takrat tehtal, po kateri cesti
bomo šli. To je bila huda razvojna ovira za tisti del Slovenije, ki je bil potem rešen z
izgradnjo avtoceste. Osebno sem čutil to stisko mladih Korošcev, njihove zahteve so
povsem na mestu in jih podpiram. Na MOP bomo naredili vse, da bodo postopki
prostorskega umeščanja in izdaje gradbenih dovoljenj tekli kar se da učinkovito in
nemoteno," je dejal.
Aljaž Verhovnik, koordinator Mladinske iniciative za tretjo razvojno os, je poudaril, da
iniciativa podpira napore MOP in vlade, za spremembo gradbene zakonodaje, ki
pomeni tudi možnost za pospešitev gradnje tretje razvojne osi na Koroško. Spomnil je,
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da je Korošce močno šokirala informacija, da je "neko novomeško združenje vložilo
pritožbo na upravno sodišče, s katero je z naših vidikov nerazumno želelo izpodbijati že

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

pridobljeno gradbeno dovoljenje za pričetek gradnje tretje razvojne osi."
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Avstrijci se čudijo slovenskemu konceptu oddajanja del tujcem
Slovenski gradbinci so si enotni, da bi morala država pospešiti izvedbo infrastrukturnih
projektov, saj ima gradbeništvo številne multiplikativne učinke. Ob tem poudarjajo, da bi
morala pri izbiri izvajalcev dati prednost našim podjetjem, ne pa da podjetjem iz tretjega
sveta omogoča nelojalno konkurenco.
Sebastjan Morozov
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Država bi morala pri izbiri izvajalcev infrastrukturnih objektov dati prednost domačim podjetjem, so prepričani slovenski gradbinci.
To bi bilo bolje tudi za proračun. (Foto: Matjaž Rušt)

Gradbinci si želijo, da bi v času koronavirusa država pospešila izvedbo infrastrukturnih projektov.
»Država bi morala delovati prociklično in z infrastrukturnimi projekti zagnati domače
povpraševanje, podobno kot namerava turizem zagnati z boni. V prejšnji krizi se je zgodilo, da se
je gradbeništvo ustavilo in je potrebovalo veliko časa, da je začelo naraščati, kar se je zgodilo
šele leta 2017,« je pojasnil direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenih materialov pri
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GZS Jože Renar. Ob tem je poudaril, da bi se morala država zavzeti za to, da bi državne
projekte izvajala domača podjetja. »Da se z davkoplačevalskim denarjem podpira tuja
gospodarstva, je na meji slaboumnosti. Slovenija je razvita država. Neka nerazvita država ima
lahko izvajalce iz Kitajske, ki zaposlijo poceni lokalno delovno silo. Toda če bi kitajska družba v
Sloveniji angažirala Pakistance, slovenska država od tega ne bi imela nič.«
Po besedah Renarja konkuriranja ponudnikov iz tretjih držav za projekte, ki se financirajo z
javnimi sredstvi, v Avstriji niti slučajno ne dovolijo. »V Sloveniji se to dopušča. Država očitno
meni, da bodo s tem, ko za izvedbo del izbere za nekaj odstotkov cenejšega tujca, projekti
ceneje zgrajeni, saj je v tretjih državah delovna sila cenejša. Toda pri tem ne upošteva, da se v
tovrstnih primerih v proračun ne vrne veliko sredstev,« je dodal Renar.

Zasebni sektor previden
Z njegovim stališčem se strinjajo številni slovenski gradbinci. Predsednik uprave Pomgrada Iztok
Polanič je dejal, da bodo Turki zgradili drugo cev karavanškega predora in odšli. »V državno
blagajno ne bodo veliko prispevali, ne bodo družbeno odgovorni, ne bodo podpirali športnih
klubov, niti v gostilne ne bodo hodili. Ker so inšpekcijske službe kadrovsko podhranjene, si lahko
tujci marsikaj privoščijo,« je dodal Polanič. Tudi član uprave novomeške gradbene družbe
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CGP Edo Škufca je prepričan, da bi morala država poskrbeti, da domači gradbinci ne bi bili
izpostavljeni nedovoljeni nelojalni konkurenci iz tretjih držav, ki ne spoštuje delovnopravne,
okoljske in socialne zakonodaje. Prvi mož Kolektorja CPG Kristjan Mugerli je poudaril, da se
Avstrijci čudijo slovenskemu konceptu oddajanja del pri drugem tiru in Karavankah tujcem.
»Država bi morala omogočiti enakopravno obravnavo podjetjem iz tretjega sveta in slovenskim
gradbenim družbam. O tem danes ne moremo govoriti, saj lahko kitajski gradbinec svoje delavce
plačuje po kitajskih standardih,« je povedal Mugerli.
Kot ocenjuje Mugerli, bodo veliki infrastrukturni projekti uresničeni, saj imata Dars in 2TDK
sredstva zagotovljena. Po drugi strani jih bodo imeli preostali proračunski uporabniki iz leta v leto
na voljo manj. Lani je Kolektor CPG ustvaril okoli 120 milijonov evrov prihodkov od prodaje. Na
Hrvaškem družba dosega okoli desetino prihodkov od prodaje, v prihodnje pa bi jih lahko 20
odstotkov, ocenjuje Mugerli. Po neuradnih podatkih je sestrska družba Kolektor Koling lani
ustvarila nekoliko več prihodkov.
Po pojasnilih Škufce se po eni strani krepijo prizadevanja za povečanje državnih investicij, saj
imajo te zelo velik multiplikativni učinek in posledično vpliv na rast BDP, po drugi strani pa večina
podjetij nima dovolj posla in obstaja skrb za usodo sektorja in zaposlenih v njem. K okrevanju
gradbenega sektorja bi država najbolj pripomogla tako, da poveča ali vsaj ne zmanjša investicij v
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infrastrukturo in objekte. Pri zasebnih naročnikih v zadnjem času opaža nekoliko zmanjšana
naročila, »a upamo, da je to zgolj kratkoročno in se bo trend kmalu obrnil navzgor«. Rezultati
CGP v lanskem letu so primerljivi z letom prej, ko so konsolidirani prihodki od prodaje znašali 158
milijonov evrov. Prisotnost v tujini je družba lani občutno povečala.

Zamude pri izdaji gradbenih dovoljenj
Kot je povedal Polanič, so bili pred začetkom epidemije obeti dobri, toda nato se številni javni in
zasebni projekti niso začeli. »Skrbi nas, da se pri zasebnikih ne bodo začeli niti po koronakrizi.
Nekaj vlagateljev pričakuje sredstva iz evropskih kohezijskih skladov, a se ne ve, ali jih bodo
zaradi pretakanja sredstev za druge namene prejeli. Pri javnih projektih pa obstajajo težave s
pridobivanjem gradbenih dovoljenj, med drugim zaradi okoljskih vprašanj,« je dejal Polanič. V
določenih obratih Pomgrad deluje s polovično zmogljivostjo. Če se izvedba večjih infrastrukturnih
projektov ne bo začela, kot je načrtovano, se znajo v gradbeništvu pojaviti velike težave, je
poudaril Polanič. Konsolidirani prihodki od prodaje skupine Pomgrad so lani znašali okoli 120
milijonov evrov, kar je bilo manj od doseženih leta 2018, a se je dobičkonosnost povečala. Tudi
Pomgradu je v zadnjem času v tujini uspelo pridobiti več poslov.
GIC Gradnje, ki so lani ustvarile okoli 60 milijonov evrov prihodkov od prodaje, od tega pet
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milijonov evrov na Hrvaškem, in 1,8 milijona evrov čistega dobička, so prvi val krize dobro
preživele, saj se dela na gradbiščih niso ustavljala, je dejal Ivan Cajzek. Dodal je, da se bodo
določene težave pojavile z zamikom, saj upravne enote dva meseca niso izdajale gradbenih
dovoljenj. Padec del v gradbeništvu bo povezan s padci obsega poslovanja v drugih panogah.
»Ker je pred vrati globalna kriza, bodo odločitve naročnikov za vlaganje v zidove bolj
pretehtane,« je dodal.
Po razglasitvi epidemije se je izvajanje projektov ustavilo, zato zdaj vsi hitimo, da nadoknadimo
zamudo, je pojasnil predsednik uprave GH Holdinga Blaž Miklavčič in dodal, da je bilo veliko
težav povezanih tudi z zamiki pri dobavi materiala, saj nekatere tovarne niso delovale. Od okoli
60 milijonov evrov prihodkov od prodaje jih je GH Holding lani na tujih trgih ustvaril dve tretjini.
Po pojasnilih Renarja se je celoten obseg poslov z 2,5 milijarde evrov v letu 2018 lani povečal za
tri odstotke, pri čemer so slovenski gradbinci 15 odstotkov prometa ustvarili v tujini.
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MARATONSKO SEJO ZAKLJUČILI SREDI NOČI: Tretji
protikoronski zakon vendarle pripravljen za sprejem
Slovenija
T.R. - Uredništvo/STA - Foto: Twitter/Vlada RS/Janez Cigler Kralj, pexels.com, unsplash.com - 28.05.2020 ob 07:55
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Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je v nadaljevanju torkove maratonske seje ponoči uspel dokončati
obravnavo predloga tretjega protikoronskega zakona, v katerega je vlada vgradila za milijardo evrov ukrepov, s katerimi
naj bi po epidemiji novega koronavirusa gospodarstvu pomagali, da se ponovno zažene.
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Janez Cigler Kralj
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V torek so člani odbora o predlogu zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19
razpravljali 14 ur, v sredo še tri in pol. Zdaj je zakonsko besedilo pripravljeno, da ga bo lahko DZ potrjeval na petkovi
izredni seji.
S sprejemom zakona se mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31. majem iztekajo. "Zakon bo kot logično
nadaljevanje prvih dveh protikoronskih zakonov nudil prepotrebno in izjemno dragoceno podporo prebivalstvu,
gospodarstvu in trgu dela v razmerah, ko se bo epidemija z 31. majem zaključila," je v torek dejal minister za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je vlada predvidela ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega
časa. Koristil ga bo lahko vsak delodajalec, ki vsaj 10 odstotkom zaposlenih ne bo mogel zagotavljati 90 odstotkov dela.
Država bo za vsakega takšnega delavca subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
Delodajalci si želijo tudi podaljšanje sedanjega ukrepa subvencioniranja čakanja na delo, vendar bo to v mesecu juniju
veljalo le še za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi. Katere so te dejavnosti, je odbor natančno
določil z dopolnilom koalicije, med njimi pa so tudi organiziranje razstav, specialistična zunajbolnišnična zdravstvena
dejavnost ter umetniško uprizarjanje.
"Oba ukrepa sta usmerjena v ohranitev čim večjega števila delovnih mest," je o subvencioniranju skrajšanega delovnega
časa in podaljšanju subvencioniranja čakanja na delo dejal minister.
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Turističnemu gospodarstvu naj bi pomagali tudi tako, da bo država vsem prebivalcem Slovenije izdala bone, ki jih bo
mogoče koristiti za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji. Turistične bone bodo
prejele 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. "Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek," je povedal
minister. Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki bonov poleg nočitve koristili še druge storitve.
V skladu s sprejetim dopolnilom koalicije bodo turistični 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 vlada pri določitvi vrednosti bonov bolj ambiciozna, 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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Predlog zakona prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Med njimi so
državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in
kmetom. Približno 125 milijonov evrov je predvidenih za zdravstvo, ker v času epidemije ni moglo izvajati velikega dela
storitev. Do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi protikoronski zakon, bodo zdaj
upravičeni tudi vpoklicani pripadniki civilne zaščite. Novi upravičenci so tudi zasebni izvajalci institucionalnega varstva
in pomoči družini na domu.
S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela podaljšanje ukrepov na
področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij
pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik del torkove seje,
a jim ni uspelo.

Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko imetnikom vstopnice izdali
vrednotnico v enaki vrednosti. Opoziciji je pri tem skoraj uspelo, da bi enako veljalo tudi za koncertne in kulturne
prireditve.

65

Regionalobala.si
Država: Slovenija

28.05.2020
Četrtek, 08:00

Kazalo

https://www.regionalobala.si/novica/maratonsko-sej...

5/6

Vlada namerava po tem zakonu tudi pregledati neposredne tuje naložbe, ali morda ne predstavljajo grožnje varnosti oz.
javnemu redu. Pregled naj bi se izvajal med letošnjim oktobrom in sredino leta 2023.

Miha Kordiš
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Predstavniki vlade so morali poslušati številne kritike iz vrst opozicijskih poslancev. "Dosedanji ukrepi vlade so bili
neučinkoviti," je dejala Jerca Korče (LMŠ), Miha Kordiš (Levica) pa je dodal, da je bilo iz prvih dveh protikoronskih
zakonov do 15. maja izkoriščene zgolj kakšnih 20 odstotkov pomoči.
Soniboj Knežak (SD) je opozoril na kratkotrajnost ukrepov, ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa bo
namreč po predlogu veljal najdlje do konca tega leta, subvencioniranje čakanja na delo pa se za določene dejavnosti
podaljšuje le za mesec dni. "Glavne težave nas še čakajo," je menil.

Ker naj bi prva dva protikoronska zakona ne dosegla svojega namena ravno zato, ker se je hitelo s postopkom
sprejemanja, so v Levici uvodoma vztrajali, naj se obravnavo preloži za nekaj dni. Vendar je odbor ta predlog zavrnil,
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seja se je nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov
in vloženih dopolnil.
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Janez Janša
Na dogajanje se je v sredo odzval premier Janez Janša. Kot je opozoril, se poskuša s poniglavim
zavlačevanjempreprečiti, da bi ukrepe sprejeli pravočasno. "To je nizkotno in podlo. Ne vem, ali bo opoziciji koristilo, če
bo več stotisoč ljudi 1. junija, ker se zakon ne bo uveljavil, ostalo brez nujne pomoči. Nikjer na svetu ni opozicije, ki bi
celo noč zavlačevala sprejem nekega zakona, ki je izrazito nepolitičen, napisan zato, da se vsem pomaga," je dejal v
pogovoru za Radio Ognjišče.
Kot je še dejal, je ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, ki ga uvajajo tudi številne druge države,najbolj
učinkovit ukrep za gospodarstvo. Po predlogu bo veljal do konca leta, če bo potrebno, pa se ga bo za nekaj mesecev
podaljšalo v prihodnje leto.
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vezave,

vino.

ločuje

vremenske razmere.«

Financiran z denarjem EU
denarjem financiran

infrastrukturni projekt,
dijo

Kitajci.

pa ne

je tudi prvi večji

Most na Pelješac

z evropskim

tem

Ob

ki

ga

se

pa

gra-

pojavi

zanimiv paradoks. Namreč v dve
državi EU je kitajski kapital že pred
časom prodrl strukturno: na Portugalskem
pa

v

energetiko,

v

s prev Pireju. Obe

vzemom pristanišča

vrata Kitajcem

času, ko sta bili
in

v

odprli

v

na robu bankrota,

»jug

vodilni

da

analitiki,

ekonomisti

šlo za

ni

leto zanje

zaprosi

med

Zunaj vse bolj dežuje!
Pelješki most, ki bo povezal naselji
Komama
polotoku
projekt,
kar

celini in Brijesta na
Pelješcu, ni več iluzorni
na

ki so ga

nekajkrat

na hrvaški

strani

ustvarili na papirju

Hrvaškem

Vmes

je

je

si

pametne

Kitajska

Kitajcem

tako

fi-

uspe-

težave.

nema-

Ker

vsi čebelarji

od

pač

z juga,

pred

v Zagrebu«,

matice

zaostril.
list

čez

pot

Za

potrebujejo

Hrvaška,

krave,

za

žive živali).

morejo, saj

BiH

veterinarski

(podobno kot

teh
taista

Do

jim država,

ne omogoča oziroomogoča čebeljega ve-

tega

ma jim ne

terinarskega pregleda, na
katerega

bi

veterinar

podlagi
čebelji

izdal

potni list.

Oče projekta
Marjan Pipenbaher
Zdaj, ko bo

zgrajen, bo

most

Tudi za

lažje.

čebele

in

vse

čebelarje,

črevesa
skrbi.
Vprašanje je le, koliko bo znašala
mostnina. Prva ugibanja so se že

ki

bodo

lahko

Hrvaške in

obeh posledice jasno kažejo,

poudarjajo
in

v

in logistiko

transport

državi sta

Grčiji

čebele na

svoje

Po vstopu Hrvaške v EU

precej

nančno podredila Balkan, zadnja
leta pa pritiska še na ta čas šibki
članici EU, Italijo in Hrvaško. Na

18.000 potnikov.

takrat,

imajo

sedmimi leti se je mejni režim med
Hrvaško ter Bosno in Hercegovino, ki teritorialno deli Hrvaško in

»Zunaj

projekta, ki so ga začeli načrtovati
leta 2007, pa bodo še vsi prebivalci Dubrovnika in županije upravičeni do posebnih, 50-odstotnih
subvencij za pot od Dubrovnika
do Zagreba in nazaj. Z osebnim
avtomobilom, avtobusom ali letaVsako

drujuga

infrastrukturno-prometne po-

pokomentiral

močno deževalo.
dežuje,«

odločitve.

12.000 in

hudo

ki hočejo peljati čebele na pašo po
kopnem, skozi Bosno in Hercego-

tega 520 milijonov evrov vrednega

lom.

da

(oko-

z

na drug pašnik,

pujse in druge

in

zaradi

pomembno,

tako

je,

precejšnje

potni

most

ni

na pašo

drug konec,

lokrat

zdržati vse

da

težava,

timizem globalizacije.

vodijo

prebivalci
čakajo,

čebelarjem.

čebelarji

hrvaški

niti

države,

računu?« se sprašujejo
juga Hrvaške.

Dubrovnika

nastopi

pomembneje

namreč

bo

pa

imajo

žin

Li, »in to je sporočilo, da mora most

komaj

kakorkoli

-

-

katere tamkajšnje čebelarje
lica Dubrovnika, Pelješac ...)
boli glava. Koliko čebeljih

zasebnem

zdaj

sliši

ti pa jih je mogoče po vseh koncih
in krajih naše južne sosede, tudi na

na kakšen

ki

tukajšnjim prebival-

cem. Navsezadnje tudi

ko

stolpov,

Tisti,

napovedati

most, ko bo zgra-

točnost turističnih poti, gospodarstvo tega območja pa tudi na
uveljavitev Hrvaške na evropskem
zemljevidu kot države, v kateri se
združujejo svetovi, dosežki in op-

skal pelješki most

skrit

mogoče

Teh je na Hrvaškem ogromno, naj-

napovedal

že

hrvaškega

vezanost

»Je morda kak
milijonček, ki bi že zdavnaj moral biti zabetoniran v katerega od

skrbela

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

te dni

je

zaradi

je

ki jih bo

in

naj bi bil rea-

da bo

zdaj

Že

koristi,

cest,

Strabag

premier Andrej Plenkovič, »za kak
mesec podaljšan«.
Most

je

še

jih je

teh

dovoznih

julija 2021

do konca

len, vse pa kaže,

Vodovnik

Hrvaško

poleg

-,

delavcev

grški konzorcij. Rok za dokončanje

že porabljeni. Za kaj? Dolgo
časa le za en štrleč nedokončan
nosilec na pelješki strani mostu.
In morda še za kaj.

gradbeniki.

temveč se

ki jih gradita avstrijski

milijoni evrov so

bili

Dejan

zavrgli ali spravili v preže lepo vidi, kako

ga nato

dal,

začela. Da

po

mostu

težko pričakovati,
poceni, tudi ne. »Morda so

najbližje

150 kun

je

tiste

novem

po

vožnja

bi bila

brezplačna,
da bo

slepega

iz

EU potovali brez

ocene,

mostu

oziroma

da bi

stala
20

vožnja

približno

evrov,« ugiba

lo zmagati na razpisu za gradnjo
pelješkega mostu, kar je dvojni pa-

domačin Robi

radoks;

jejo hrvaški jug z Evropo. Precejšnjo

kar

85

prvič, ker

se

most gradi

s

odstotki evropskih sredstev,

s Pelješca.

niso le Kitajci

Pa

vlogo

tisti, ki povezu-

imajo tudi Slovenci. Marjan

drugič pa zato, ker so kitajski grad-

Pipenbaher

beniki cenejši od evropskih, ker so

projektant

njihova plačila

in storitev

poudaril, da je trenutno največji in-

dumpinška. V Evropi ni podjetij, ki

frastrukturni projekt na Hrvaškem,

delavcev

bi lahko konkurirala tako
plačam delovne
nizkim

sile

socialnim

in

nizkim

stroke

pravicam,

ter

520

sodelavci
Že

milijonov evrov

je

namreč

nekajkrat

je

vredni most,

njegovo življenjsko delo.
»Projekt gradnje mostu na polo-

kot

jih zaposlenim podeljujejo kitajski

s

mostu.

tok

Pelješac

je v

svetovnem

merilu
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zgrajen,

prakse. Ko

bo po vseh

se

odlične in
bo

primer

kot

prepoznan

inovativne inženirske

merilih

uvr-

DOLGIH
Leta

ščal med pet največjih, najzahtevnejčetek
ših in tudi najatraktivnejših mostov
v Evropi, zgrajenih
tem nagovorom

v tem stoletju.« S

je Inženirska zbor-

nica Slovenije lani Pipenbaherju,
je

zasnoval

-viadukt

že

več

kot

200

ki

mostov

pri nas je najbolj znan črnokalski
podelila nagrado za ino-

vativnost
Še

en

ški

pri graditvi objektov.

denar

Kitajci

Slovenec,

zaznamovali

projekt

hrvaški

2005 je takratni
pripravljalnih
bo po mostu

se

vali, da
dotlej

bo

je prav

kije

ta koalicija

2016,

za

da

nemara celo

res!

Sanader slovesno

del

desna

bo povezava

Leta

oblast

pa

od

del. Leta

HDZ,

poplačala

da

bo tretji
pa je

vlada HDZ
stekla

so bila

2010

odstotke

dokončanje

partnerska

napovedala,

le tri

napovedala,

rok

Ivo

leta 2012.

prevzela

mostu, izvajalcem

spomladi

premier

oznanil

za-

za gradnjo mostu. Najprej je bilo slišati napoved,
mogoče peljati že leta 2008. Pozneje so napovedo-

bilo opravljenih

koalicija Kukuriku,
gradnjo

LET

del

povezava stekla

pa je

je politična

dokaz več, da bodo hrva-

megainfrastrukturni

da

ŠESTNAJST

dva

preklicala

začetek
Most

najkasneje

levosredinska
dogovore

milijona evrov.

bil določen

-

ustavljena,

dela

2012 je

gradnje

za

bržkone

leto 2019.

neodvisnih
leta 2021.

za

Nato

Sledila

strank

Zdaj

kaže,

in
da

bo

in

EU.

KOT V HAMBURGU
Plovni

profil

in višini 55
kot

v širini 200 metrov
metrov je enako velik

koridor

na vhodu

kije

eno

skih

pristanišč.

ki

bo

ima

izmed

meril v

v

Hamburg,

največjih evropMost na

dolžino

Pelješac,

2404

pet glavnih razponov

jSk

<

‘i

metre,
po 285

metrov.

33.700
ton jekla bo predvideno
porabljenih

Marjan Pipenbaher,
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ga

fMiiggKniT;

Dolgo časa

je bil

ta štrleči

uresničujejo

liiliti

armiranobetonski stolp

lL,

edino,

kar je bilo

v

oče hrvaškega

Kitajci.

t

,

Foto

osebni

iLmaMrSlf

megainfrastrukturnega

projekta, ki

arhiv

-

desetletju narejenega. Fotografiji Dejan

Vodovnik
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Foto
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Sodišče zavrnilo
okoljevarstvenike
VELENJE

-

Upravno

sodišče Republike Slovenije

je zavrglo tožbo Regionalnega okoljskega združenja
okoljevarstvenikov (Združenja ROVO) iz Novega mesta. Slednje je zahtevalo odpravo odločbe ministrstva

okolje in prostor o izdaji gradbenega dovoljenja na
odseku načrtovane hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec
pri Gaberkah.
za

Tako so sporočili iz

Mestne občine Velenje (MOV),

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

kjer si prizadevajo za čimprejšnjo gradnjo tretje razvojne osi. Menijo, da

je omenjena cesta nujno potrebna za

ohranjanje delovnih

mest ter gospodarskega in turističnega razvoja občine. Dodajajo zagotovila investitorja
Družbe za avtoceste v RS
da tožbe in pritožbe Zdru-

-

-

ženja ROVO ne vplivajo na pravnomočnost gradbenega
dovoljenja, saj združenje ni stranka v postopku. Dars
nadaljuje postopke za začetek

gradnje pri

Gaberkah,

prav tako ni ogroženo okoljevarstveno soglasje za odsek Velenje-Slovenj Gradec, so še sporočili iz službe za
odnose z javnostmi MOV.
TS
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MOP IN INICIATIVA

Pospešek tretji
razvojni osi

Okoljski

minister Andrej
sestal

Vizjak se je včeraj
s predstavniki

Mladinske

iniciative za tretjo razvojno os na
gradbene zakonodaje, s pou-

temo

darkom na tretji razvojni osi.
slednja je, kot

Prav

je poudaril mini-
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ster, botrovala odločitvi ministr(MOP), da

stva

za okolje in prostor

je "v

okviru protikriznih ukrepov

predlagalo nekatere spremembe
gradbene zakonodaje v smislu učinkovitejše gradnje.

Eden izmed teh ukrepov
ta, da

se lahko prične

je

Robert

prostor Andrej
BALEN

tudi

graditi na

podlagi dokončnega gradbenega
dovoljenja, torej ni treba čakati na
pravnomočnost."

Minister za okolje in
Vizjak Foto:

Minister

je

izrazil

željo, da se tretja razvojna os prične

koordinator Mladinske iniciative
za tretjo razvojno os, je poudaril,

da

iniciativa podpira

in

napore

MOP

fazah v skladu s

vlade, za spremembo gradbene zakonodaje, ki pomeni tudi možnost

pridobljenimi dokončnimi gradbe-

za pospešitev gradnje tretje razvoj-

nimi dovoljenji. Aljaž Verhovnik,

ne osi na Koroško.

čim prej graditi

po

(dr)
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KMETIJSKO-ŽIVILSKI

SEJEM AGRA

Odpoved bi ogrozila

obstoj dejavnosti
Priprave na Agro potekajo po načrtu, septembra

bilo veliko razstavljavcev iz Italije,

iz drugih držav

načrtujejo še sejem Šobra, dva sejma pa so že morali

odpovedati oziroma preložiti
Ines Baler, Vestnik

22.

in

28.

na

Pomurskega sejma Janez Er-

javec. Optimistično meni,

da av-

težav z virusom ne bo več,

gusta

sveta pripravili

dva in tako

obisko-

Organizatorji med

Organizatorji

niso ničesar pre-

pustili naključju in imajo

izbran
ba

rezervni

10.

tudi

ne bo

mogoča.

termin je

od

septembra, saj je to

še

jo. "Če pa bomo morali sejme, ki so še

prosti

ostali, odpovedati, je ogrožen obstoj

nas je

že

termin, če izved-

sejma avgusta

"Nadomestni

omejitveni ukrepi se še naprej rahlja-

5.

do

edini

termin," pove Erjavec.

"Za

sprejemljiv zamik za 14 dni,

dejavnosti, ker letos ne bomo imeli

ampak delamo vse, da bi ostal v pr-

nobenega dohodka, ki bi nam omo-

votnem terminu,"

gočal, da delamo. Država gotovo ne

dnik

bo pokrila stroškov delavcev, imamo

težav s prihodom tujih razstavljavcev. Pove, da že v prejšnjih letih ni

pa

tudi profesionalno ekipo, ki

pro-

tako velikem številu," pristavi.

valce razdelili.

avgustom, poteka-

jo nemoteno, zagotavlja predsednik
uprave

imajo večino-

tujine ne bi prišli oziroma vsaj ne v

58. kmetijsko-živilski sejem Agra, ki bo med

Priprave

pa

ki so že v Sloveniji.
"Mogoče je lahko problem bolj psihološke narave, da obiskovalci iz
ma zastopnike,

uprave.

poudari predse-

24.

in

26.

septembrom načrtujejo še izvedbo
sejma Šobra. Če bi morali tega odpovedati, saj v sklopu sejma potekajo številne dinamične predstavitve,
pri

katerih sodelujeta tudi vojska

in

policija, je možno, da ga preložijo na

leto

2021.

"Naslednje leto bo Sloveni-

ja v drugi polovici leta predsedova-

la Evropski uniji in bi sejem morda
preložili na tisto obdobje."

Obenem ne pričakuje

jekte pripravlja po leto dni, in vse
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to je

treba plačati,”

pove. Letos

so

morali zaradi koronavirusa že odpovedati sejma Megra in Green, pre-

ložili so ju na prihodnje leto.
Po načrtu trenutno potekajo
postopki ocenjevanj različnih izdelkov,

na junij so

preložili edino

ocenjevanje mesa in mesnih izdelkov, v preteklih dneh so se lotili

tudi priprave vzorčnih nasadov. Erjavec meni, da izvajanje veljavnih
navodil in priporočil ne bi smelo
biti težavno, kot pravi, sta njihovi
prednosti deset hektarjev velika po-

vršina sejmišča in veliko zunanjega razstavnega prostora.

Tudi med

posameznimi razstavljavci je precej
razdalje, razen med stojnicami, kar
pa

lahko rešijo in jih razporedijo

tako, da bo med njimi večji razmik.

da so kar dobre možnosti,
da omogočimo varno sprehajanje
"Mislim,

po sejmišču in varne stike." Nekoliko več pomislekov ima glede posvetov in predavanj. Bi pa bila po

njegovih besedah smiselna rešitev

morda to, da bi namesto

enega po-

Če sejma

Agra ne bi

mogli izvesti

v

avgustu, imajo organizatorji pripravljen

še

nadomestni termin v septembru.
Foto;

Jure ZAUNEKER
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GRADBENIŠTVO

Avstrijce čudi naš način oddajanja del tujcem
poveča ali

Slovenski gradbinci so si enotni, da bi morala država pospešiti izvedbo infrastrukturnih projektov, saj ima grad-

cij

številne multiplikativne učinke. Ob tem poudar-

beništvo

jajo, da bi morala pri izbiri izvajalcev dati prednost

našim

hodili.

kadrovsko

projektov.

»Država
morala delovati prociklično in z

so

gostilne ne bodo

inšpekcijske

službe

si

lahko

je

dodal

podhranjene,

marsikaj

privoščijo,«

podobno

ke

kot namerava turizem zagnati z bo-

ca

je prepričan, dabi morala država

domače

ni.
se

krizi

se

gradbeništva in

materialov pri
žava

zavzeti

bi bili izpostavljeni nedovoljeni

šele leta

ki

vita

konkurenci
socialne

in

Kolektorja

gerli

je poudaril,

Jože

Ob

Renar.

da bi se morala drda

to,

bi

državne

domača

podjetja.

davkoplačevalskim

denar-

slaboumnosti. Slovenija je razNeka

nerazvita država

dijo
nja

jetjem

skim

iz

tretjega

danes ne

ponudnikov iz tretjih držav

za

jekte,

javnimi

ki

financirajo

se

sredstvi,

v

niti

Avstriji

dovolijo. »V Sloveniji

Država očitno meni,
ko

izvedbo

za

delovna

tem

ne

sila

upošteva,

Kot

to

ne

dopušča.

za

nekaj

tujca,

cenejša.

da se v
ne

Toda

pri

tovrstnih

vrne

veliko

stališčem

se

strinjajo

številni slovenski gradbinci. Predsednik uprave Pomgrada Iztok Polanič je dejal, da bodo Turki zgradili
drugo cev karavanškega predora

državno blagajno

ne

in

bodo

veliko prispevali, ne bodo družbeno
ne

Mugerli,

bodo veliki

projekti

saj imata Dars

in

gotovljena. Po

drugi

2TDK

je

uresničeni,
sredstva za-

strani jih bodo

imeli preostali proračunski uporab-

niki iz leta v leto
je

Kolektor

milijonov
daje.

na voljo manj. Lani

ustvaril

CPG

evrov

prihodkov

Hrvaškem

Na

okoli

ko

družba

od
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Na maratonski seji izklesan predlog tretjega protikoronskega
zakona: skrajšan delovni čas, potrjeni boni in nekaj izjem za čakanje
na delo
0

28. May 2020,
07:07

Deli na:

Facebook
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Twitter

Odbor državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide je v
nadaljevanju torkove maratonske seje uspel dokončati obravnavo predloga
tretjega protikoronskega zakona.
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V torek so člani odbora razpravljali 14 ur, v sredo še tri in pol. Zdaj je zakonsko besedilo
pripravljeno, da ga bo lahko državni zbor potrjeval na petkovi izredni seji.
S sprejemom zakona se mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31. majem
iztekajo. "Zakon bo kot logično nadaljevanje prvih dveh protikoronskih zakonov nudil prepotrebno
in izjemno dragoceno podporo prebivalstvu, gospodarstvu in trgu dela v razmerah, ko se bo
epidemija z 31. majem zaključila," je dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti Janez Cigler Kralj.
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je vlada predvidela ukrep subvencioniranja
skrajšanega delovnega časa. Koristil ga bo lahko vsak delodajalec, ki vsaj 10 odstotkom
zaposlenih ne bo mogel zagotavljati 90 odstotkov dela. Država bo za vsakega takšnega delavca
subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
Čakanje na delo tudi za organizatorje razstav
Delodajalci si želijo tudi podaljšanje sedanjega ukrepa subvencioniranja čakanja na delo, vendar
bo to v mesecu juniju veljalo le še za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi
dejavnostmi. Katere so te dejavnosti, je odbor natančno določil z dopolnilom koalicije, med njimi
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pa so tudi organiziranje razstav, specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost ter
umetniško uprizarjanje.
"Oba ukrepa sta usmerjena v ohranitev čim večjega števila delovnih mest," je o subvencioniranju
skrajšanega delovnega časa in podaljšanju subvencioniranja čakanja na delo dejal minister.
Boni za pomoč turizmu
Turističnemu gospodarstvu naj bi pomagali tudi tako, da bo država vsem prebivalcem Slovenije
izdala bone, ki jih bo mogoče koristiti za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih
objektih v Sloveniji.
Turistične bone bodo prejele 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."Vlada računa, da
bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek," je povedal minister. Pričakovati namreč je, da
bodo prejemniki bonov poleg nočitve koristili še druge storitve.
V skladu s sprejetim dopolnilom koalicije bodo turistični 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 vlada pri določitvi vrednosti bonov bolj
ambiciozna, 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
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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.
Krizni dodatek tudi za vpoklicane pripadnike civilne zaščite
Predlog zakona prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po
epidemiji. Med njimi so državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja, kot
tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom. Približno 125 milijonov evrov je predvidenih za
zdravstvo, ker v času epidemije ni moglo izvajati velikega dela storitev.
Do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi protikoronski zakon,
bodo zdaj upravičeni tudi vpoklicani pripadniki civilne zaščite. Novi upravičenci so tudi zasebni
izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu.
S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo
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pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji
so poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik del torkove seje, a jim ni uspelo.
Za koncerte ni vrednotnice
Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko imetnikom
vstopnice izdali vrednotnico v enaki vrednosti. Opoziciji je pri tem skoraj uspelo, da bi enako
veljalo tudi za koncertne in kulturne prireditve.
Kritike iz opozicije
Predstavniki vlade so morali poslušati številne kritike iz vrst opozicijskih poslancev. "Dosedanji
ukrepi vlade so bili neučinkoviti," je dejala Jerca Korče (LMŠ), Miha Kordiš(Levica) pa je dodal,
da je bilo iz prvih dveh protikoronskih zakonov do 15. maja izkoriščene zgolj kakšnih 20 odstotkov
pomoči.
Soniboj Knežak (SD) je opozoril na kratkotrajnost ukrepov, ukrep subvencioniranja skrajšanega
delovnega časa bo namreč po predlogu veljal najdlje do konca tega leta, subvencioniranje
čakanja na delo pa se za določene dejavnosti podaljšuje le za mesec dni. "Glavne težave nas še
čakajo," je menil.
Ker naj bi prva dva protikoronska zakona ne dosegla svojega namena ravno zato, ker se je hitelo
s postopkom sprejemanja, so v Levici uvodoma vztrajali, naj se obravnavo preloži za nekaj dni.
Vendar je odbor ta predlog zavrnil, seja se je nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z
dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in vloženih dopolnil.

skrajšan-delovni-čas

ukrepi
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Tretji protikoronski zakon pripravljen za
sprejem

0,04
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Avtor: D.K.

Foto: Ana Kovač

Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je v
nadaljevanju torkove maratonske seje uspel dokončati obravnavo
predloga tretjega protikoronskega zakona, v katerega je vlada
vgradila za milijardo evrov ukrepov, s katerimi naj bi po epidemiji
novega koronavirusa gospodarstvu pomagali, da se ponovno
zažene.
V torek so člani odbora o predlogu zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic epidemije covida-19 razpravljali 14 ur, danes ponoči še tri in pol. Zdaj je zakonsko
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besedilo pripravljeno, da ga bo lahko DZ potrjeval na petkovi izredni seji, poroča STA.
S sprejemom zakona se mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31. majem
iztekajo. "Zakon bo kot logično nadaljevanje prvih dveh protikoronskih zakonov nudil
prepotrebno in izjemno dragoceno podporo prebivalstvu, gospodarstvu in trgu dela v razmerah,
ko se bo epidemija z 31. majem zaključila," je v torek dejal minister za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.
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Ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je vlada predvidela ukrep subvencioniranja
skrajšanega delovnega časa. Koristil ga bo lahko vsak delodajalec, ki vsaj 10 odstotkom
zaposlenih ne bo mogel zagotavljati 90 odstotkov dela. Država bo za vsakega takšnega delavca
subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko, navaja STA.
NOVICE

Irglova na nočni seji na robu solz obračunala s Kordišem #video
Delodajalci si želijo tudi podaljšanje sedanjega ukrepa subvencioniranja čakanja na delo, vendar
bo to v mesecu juniju veljalo le še za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi
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dejavnostmi. Katere so te dejavnosti, je odbor natančno določil z dopolnilom koalicije, med
njimi pa so tudi organiziranje razstav, specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost ter
umetniško uprizarjanje.
"Oba ukrepa sta usmerjena v ohranitev čim večjega števila delovnih mest," je o
subvencioniranju skrajšanega delovnega časa in podaljšanju subvencioniranja čakanja na delo
dejal minister.

Turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki
Turističnemu gospodarstvu naj bi pomagali tudi tako, da bo država vsem prebivalcem Slovenije
izdala bone, ki jih bo mogoče koristiti za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih
objektih v Sloveniji.
Turistične bone bodo prejele 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. "Vlada
računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek," je povedal minister. Pričakovati
namreč je, da bodo prejemniki bonov poleg nočitve koristili še druge storitve.
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NOVICE

Zloraba turističnih bonov? Na vladi pravijo, da je to kriminal.
#video
V skladu s sprejetim dopolnilom koalicije bodo turistični 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.

Sprejet natančen seznam nastanitvenih obratov
Nekateri poslanci opozicije so predlagali, naj bo vlada pri določitvi vrednosti bonov bolj
ambiciozna, drugi pa, naj se prejemnikom omogoči izplačilo vrednosti v denarju ali pa razširi
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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.
Predlog zakona prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po
epidemiji. Med njimi so državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja,
kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom. Približno 125 milijonov evrov je
predvidenih za zdravstvo, ker v času epidemije ni moglo izvajati velikega dela storitev.
Do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi protikoronski zakon,
bodo zdaj upravičeni tudi vpoklicani pripadniki civilne zaščite. Novi upravičenci so tudi zasebni
izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu.

Podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje
S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V
opoziciji so poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik del torkove seje, a jim ni uspelo,
piše STA.
Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko
imetnikom vstopnice izdali vrednotnico v enaki vrednosti. Opoziciji je pri tem skoraj uspelo, da
bi enako veljalo tudi za koncertne in kulturne prireditve.
Vlada namerava po tem zakonu tudi pregledati neposredne tuje naložbe, ali morda ne
predstavljajo grožnje varnosti oz. javnemu redu. Pregled naj bi se izvajal med letošnjim
oktobrom in sredino leta 2023.
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Predstavniki vlade so morali poslušati številne kritike iz vrst opozicijskih poslancev. "Dosedanji
ukrepi vlade so bili neučinkoviti," je dejala Jerca Korče (LMŠ), Miha Kordiš (Levica) pa je
dodal, da je bilo iz prvih dveh protikoronskih zakonov do 15. maja izkoriščene zgolj kakšnih 20
odstotkov pomoči, piše STA.
Soniboj Knežak (SD) je opozoril na kratkotrajnost ukrepov, ukrep subvencioniranja
skrajšanega delovnega časa bo namreč po predlogu veljal najdlje do konca tega leta,
subvencioniranje čakanja na delo pa se za določene dejavnosti podaljšuje le za mesec dni.
"Glavne težave nas še čakajo," je menil.

Janez Janša: To je nizkotno in podlo
Ker naj bi prva dva protikoronska zakona ne dosegla svojega namena ravno zato, ker se je hitelo
s postopkom sprejemanja, so v Levici uvodoma vztrajali, naj se obravnavo preloži za nekaj dni.
Vendar je odbor ta predlog zavrnil, seja se je nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z
dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in vloženih dopolnil.
Na dogajanje se je v sredo odzval premier Janez Janša. Kot je opozoril, se poskuša s
poniglavim zavlačevanjem preprečiti, da bi ukrepe sprejeli pravočasno. "To je nizkotno in

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

podlo. Ne vem, ali bo opoziciji koristilo, če bo več stotisoč ljudi 1. junija, ker se zakon ne bo
uveljavil, ostalo brez nujne pomoči. Nikjer na svetu ni opozicije, ki bi celo noč zavlačevala
sprejem nekega zakona, ki je izrazito nepolitičen, napisan zato, da se vsem pomaga," je dejal v
pogovoru za Radio Ognjišče.
Kot je še dejal, je ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, ki ga uvajajo tudi
številne druge države, najbolj učinkovit ukrep za gospodarstvo. Po predlogu bo veljal do konca
leta, če bo potrebno, pa se ga bo za nekaj mesecev podaljšalo v prihodnje leto.
VAS ZANIMA VEČ IZ TE TEME?

protikoronapaket

Eva Irgl

ukrepi

Koronavirus
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Odbor za delo potrdil tretji
protikoronski zakon: Turistični boni
naj bi bili prenosljivi
Matija Sušnik

Slovenija

Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je v
nadaljevanju torkove maratonske seje uspel dokončati obravnavo
predloga tretjega protikoronskega zakona, v katerega je vlada vgradila
za milijardo evrov ukrepov, s katerimi naj bi po epidemiji novega
koronavirusa gospodarstvu pomagali, da se ponovno zažene.

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

V torek so člani odbora o predlogu zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
epidemije covida-19 razpravljali 14 ur, v sredo še tri in pol. Zdaj je zakonsko besedilo
pripravljeno, da ga bo lahko DZ potrjeval na petkovi izredni seji.
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S sprejemom zakona se mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31. majem
iztekajo. "Zakon bo kot logično nadaljevanje prvih dveh protikoronskih zakonov nudil prepotrebno
in izjemno dragoceno podporo prebivalstvu, gospodarstvu in trgu dela v razmerah, ko se bo
epidemija z 31. majem zaključila," je v torek dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti Janez Cigler Kralj.

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

Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je vlada predvidela ukrep subvencioniranja
skrajšanega delovnega časa. Koristil ga bo lahko vsak delodajalec, ki vsaj 10 odstotkom
zaposlenih ne bo mogel zagotavljati 90 odstotkov dela. Država bo za vsakega takšnega delavca
subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
Delodajalci si želijo tudi podaljšanje sedanjega ukrepa subvencioniranja čakanja na delo, vendar
bo to v mesecu juniju veljalo le še za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi
dejavnostmi. Katere so te dejavnosti, je odbor natančno določil z dopolnilom koalicije, med njimi
pa so tudi organiziranje razstav, specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost ter
umetniško uprizarjanje.
"Oba ukrepa sta usmerjena v ohranitev čim večjega števila delovnih mest," je o subvencioniranju
skrajšanega delovnega časa in podaljšanju subvencioniranja čakanja na delo dejal minister.
Turističnemu gospodarstvu naj bi pomagali tudi tako, da bo država vsem prebivalcem Slovenije
izdala bone, ki jih bo mogoče koristiti za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih
objektih v Sloveniji.

Tudi o turitičnih bonih
Turistične bone bodo prejele 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. "Vlada računa,
da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek," je povedal minister. Pričakovati namreč je,
da bodo prejemniki bonov poleg nočitve koristili še druge storitve.
V skladu s sprejetim dopolnilom koalicije bodo turistični 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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Nekateri poslanci opozicije so predlagali, naj bo vlada pri določitvi vrednosti bonov bolj
ambiciozna, 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.
Predlog zakona prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po
epidemiji. Med njimi so državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja, kot
tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom. Približno 125 milijonov evrov je predvidenih za
zdravstvo, ker v času epidemije ni moglo izvajati velikega dela storitev.
Do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi protikoronski zakon,
bodo zdaj upravičeni tudi vpoklicani pripadniki civilne zaščite. Novi upravičenci so tudi zasebni
izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu.
S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo
pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji
so poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik del torkove seje, a jim ni uspelo.
Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko imetnikom
vstopnice izdali vrednotnico v enaki vrednosti. Opoziciji je pri tem skoraj uspelo, da bi enako
veljalo tudi za koncertne in kulturne prireditve.
Vlada namerava po tem zakonu tudi pregledati neposredne tuje naložbe, ali morda ne
predstavljajo grožnje varnosti oz. javnemu redu. Pregled naj bi se izvajal med letošnjim oktobrom
in sredino leta 2023.
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Ostre kritike iz opozicije
Predstavniki vlade so morali poslušati številne kritike iz vrst opozicijskih poslancev. "Dosedanji
ukrepi vlade so bili neučinkoviti," je dejala Jerca Korče (LMŠ), Miha Kordiš(Levica) pa je dodal,
da je bilo iz prvih dveh protikoronskih zakonov do 15. maja izkoriščene zgolj kakšnih 20
odstotkov pomoči.
Soniboj Knežak (SD) je opozoril na kratkotrajnost ukrepov, ukrep subvencioniranja skrajšanega
delovnega časa bo namreč po predlogu veljal najdlje do konca tega leta, subvencioniranje
čakanja na delo pa se za določene dejavnosti podaljšuje le za mesec dni. "Glavne težave nas še
čakajo," je menil.

Odzval se je tudi Janša
Ker naj bi prva dva protikoronska zakona ne dosegla svojega namena ravno zato, ker se je hitelo
s postopkom sprejemanja, so v Levici uvodoma vztrajali, naj se obravnavo preloži za nekaj dni.
Vendar je odbor ta predlog zavrnil, seja se je nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z
dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in vloženih dopolnil.
Na dogajanje se je v sredo odzval premier Janez Janša. Kot je opozoril, se poskuša s
poniglavim zavlačevanjem preprečiti, da bi ukrepe sprejeli pravočasno. "To je nizkotno in podlo.
Ne vem, ali bo opoziciji koristilo, če bo več stotisoč ljudi 1. junija, ker se zakon ne bo uveljavil,
ostalo brez nujne pomoči. Nikjer na svetu ni opozicije, ki bi celo noč zavlačevala sprejem nekega
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zakona, ki je izrazito nepolitičen, napisan zato, da se vsem pomaga," je dejal v pogovoru za
Radio Ognjišče.
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Kot je še dejal, je ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, ki ga uvajajo tudi številne
druge države, najbolj učinkovit ukrep za gospodarstvo. Po predlogu bo veljal do konca leta, če bo
potrebno, pa se ga bo za nekaj mesecev podaljšalo v prihodnje leto.
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Pospešek tretji razvojni osi tudi
na okoljskem ministrstvu
Robert Balen

Ljubljana. Srečanje ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka s predstavniki
Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik

Aktualno
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Minister Andrej Vizjak je danes sprejel predstavnike koroške
mladinske iniciative za tretjo razvojno os. Izrazil je željo, da
tretjo razvojno os pričnejo čim prej graditi po fazah v skladu s
pridobljenimi dokončnimi gradbenimi dovoljenji.
Okoljski minister Andrej Vizjak se je danes sestal s predstavniki Mladinske iniciative
za tretjo razvojno os na temo gradbene zakonodaje, s poudarkom na tretji razvojni
osi. Prav slednja je, kot je poudaril minister, botrovala odločitvi ministrstva za okolje
in prostor (MOP), da je "v okviru protikriznih ukrepov predlagalo nekatere
spremembe gradbene zakonodaje v smislu učinkovitejše gradnje. Eden izmed teh
ukrepov je tudi ta, da se lahko prične graditi na podlagi dokončnega gradbenega
dovoljenja, torej ni treba čakati na pravnomočnost. Minister je izrazil željo, da se
tretja razvojna os prične čim prej graditi po fazah v skladu s pridobljenimi dokončnimi
gradbenimi dovoljenji.
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Ljubljana. Srečanje ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka s predstavniki

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

Mladinske iniciative za 3. razvojno os Andrej Vizjak

Minister je vzporedno s tem delil svoje spomine študentskih let, ko so se iz Brežic po
"stari Dolenjki" vozili do Ljubljane dve uri. "Kot študent sem takrat tehtal, po kateri
cesti bomo šli. To je bila huda razvojna ovira za tisti del Slovenije, ki je bil potem
rešen z izgradnjo avtoceste. Osebno sem čutil to stisko mladih Korošcev, njihove
zahteve so povsem na mestu in jih podpiram. Na MOP bomo naredili vse, da bodo
postopki prostorskega umeščanja in izdaje gradbenih dovoljenj tekli kar se da
učinkovito in nemoteno," je dejal.
Aljaž Verhovnik, koordinator Mladinske iniciative za tretjo razvojno os, je poudaril,
da iniciativa podpira napore MOP in vlade, za spremembo gradbene zakonodaje, ki
pomeni tudi možnost za pospešitev gradnje tretje razvojne osi na Koroško. Spomnil
je, da je Korošce močno šokirala informacija, da je "neko novomeško združenje
vložilo pritožbo na upravno sodišče, s katero je z naših vidikov nerazumno želelo
izpodbijati že pridobljeno gradbeno dovoljenje za pričetek gradnje tretje razvojne osi."
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Na maratonski seji izklesan predlog tretjega protikoronskega
zakona: skrajšan delovni čas, potrjeni boni in nekaj izjem za
čakanje na delo
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G.G./STA,
28. 5.
2020

Bobo

Fotograﬁja je simbolična

Slovenija

Odbor državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide je v nadaljevanju
torkove maratonske seje uspel dokončati obravnavo predloga tretjega protikoronskega
zakona.
V torek so člani odbora razpravljali 14 ur, v sredo še tri in pol. Zdaj je zakonsko besedilo pripravljeno, da ga bo lahko
državni zbor potrjeval na petkovi izredni seji.
S sprejemom zakona se mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31. majem iztekajo. "Zakon bo kot logično
nadaljevanje prvih dveh protikoronskih zakonov nudil prepotrebno in izjemno dragoceno podporo prebivalstvu,
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gospodarstvu in trgu dela v razmerah, ko se bo epidemija z 31. majem zaključila," je dejal minister za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je vlada predvidela ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega
časa. Koristil ga bo lahko vsak delodajalec, ki vsaj 10 odstotkom zaposlenih ne bo mogel zagotavljati 90 odstotkov dela.
Država bo za vsakega takšnega delavca subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
Čakanje na delo tudi za organizatorje razstav
Delodajalci si želijo tudi podaljšanje sedanjega ukrepa subvencioniranja čakanja na delo, vendar bo to v mesecu juniju
veljalo le še za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi. Katere so te dejavnosti, je odbor natančno
določil z dopolnilom koalicije, med njimi pa so tudi organiziranje razstav, specialistična zunajbolnišnična zdravstvena
dejavnost ter umetniško uprizarjanje.
"Oba ukrepa sta usmerjena v ohranitev čim večjega števila delovnih mest," je o subvencioniranju skrajšanega delovnega
časa in podaljšanju subvencioniranja čakanja na delo dejal minister.
Boni za pomoč turizmu
Turističnemu gospodarstvu naj bi pomagali tudi tako, da bo država vsem prebivalcem Slovenije izdala bone, ki jih bo
mogoče koristiti za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji.
Turistične bone bodo prejele 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. "Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni
učinek," je povedal minister. Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki bonov poleg nočitve koristili še druge storitve.
V skladu s sprejetim dopolnilom koalicije bodo turistični 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 vlada pri določitvi vrednosti bonov bolj ambiciozna, 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.
Krizni dodatek tudi za vpoklicane pripadnike civilne zaščite
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Predlog zakona prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Med njimi so
državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in
kmetom. Približno 125 milijonov evrov je predvidenih za zdravstvo, ker v času epidemije ni moglo izvajati velikega dela
storitev.
Do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi protikoronski zakon, bodo zdaj upravičeni tudi
vpoklicani pripadniki civilne zaščite. Novi upravičenci so tudi zasebni izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini
na domu.
S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela podaljšanje ukrepov na
področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri
postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik del torkove seje, a jim
ni uspelo.
Za koncerte ni vrednotnice
Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko imetnikom vstopnice izdali
vrednotnico v enaki vrednosti. Opoziciji je pri tem skoraj uspelo, da bi enako veljalo tudi za koncertne in kulturne
prireditve.
Kritike iz opozicije
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Predstavniki vlade so morali poslušati številne kritike iz vrst opozicijskih poslancev. "Dosedanji ukrepi vlade so bili
neučinkoviti," je dejala Jerca Korče (LMŠ), Miha Kordiš(Levica) pa je dodal, da je bilo iz prvih dveh protikoronskih
zakonov do 15. maja izkoriščene zgolj kakšnih 20 odstotkov pomoči.
Soniboj Knežak (SD) je opozoril na kratkotrajnost ukrepov, ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa bo
namreč po predlogu veljal najdlje do konca tega leta, subvencioniranje čakanja na delo pa se za določene dejavnosti
podaljšuje le za mesec dni. "Glavne težave nas še čakajo," je menil.
Ker naj bi prva dva protikoronska zakona ne dosegla svojega namena ravno zato, ker se je hitelo s postopkom
sprejemanja, so v Levici uvodoma vztrajali, naj se obravnavo preloži za nekaj dni. Vendar je odbor ta predlog zavrnil, seja
se je nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in
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vloženih dopolnil.
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Say Goodbye To The Legacy VPN
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Predviden čas branja: 3 min
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6 min

Festival Godibodi
2020: Letos
nekoliko drugačna
koncertna
izkušnja

21 min

Ni jim lahko

36 min

Marko Koprivc o
tem, da je
»maškarada v
državnem zboru«
smešna

51 min

Rudonja športni
direktor Olimpije

1 ura

Črne gradnje na
Pohorju še vedno
niso porušili

OPEN

#foto V Ljubljani protesti proti
izključevanju naravovarstvenikov
Pred današnjo obravnavo predloga tretjega protikoronskega zakona, ki bo
podaljšal omejitev pravic nevladnih organizacij, v DZ se je pred
ministrstvom za okolje in prostor zbralo več protestnikov. Posredovali so
policisti, ki so štiri osebe odpeljali na policijsko postajo. Okoljski minister
Andrej Vizjak je proteste že obsodil.
PREVIOUS
NEXT

Vse objave

(Foto: Matjaž Rušt)

Protestniki so se dopoldne posedli na tla pred
zgradbama okoljskega ministrstva na dveh
lokacijah v Ljubljani in s tem ovirali dostop do
vhodov, pri tem pa niso upoštevali ukrepov
varnostnika. Policisti so zato začeli postopke
ugotavljanja njihove identitete, pri čemer štiri
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osebe niso želele posredovati svojih podatkov
ter niso upoštevale njihovih ukazov, zato so jih
odpeljali v policijsko enoto.

ABOUT YOU
Sponzorisano
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NIKE
Nakupuj Zdaj
Tam so policisti izvedli identifikacijski postopek in
nato vse štiri izpustili, so sporočili s Policijske
uprave Ljubljana. Zaradi kršitev zakona o
zasebnem varovanju, zakona o varstvu javnega
reda in miru ter zakona o osebni izkaznici so
policisti štirim osebam izdali plačilne naloge,
zaradi kršitev odloka o začasni splošni prepovedi
gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in
površinah pa o tem obvestili zdravstveni
inšpektorat.
Vizjak je v nagovoru v DZ proteste pred
ministrstvom povezal s sprejemanjem zakona o
ohranjanju narave, ki je danes na dnevnem redu
redne majske seje. S tem zakonom naj bi
zaostrili pogoje, v skladu s katerimi lahko
nevladne organizacije, ki delujejo v javnem
interesu, vstopajo v upravne in sodne postopke
po tem zakonu.
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Minister je opozicijskim poslanskim skupinam
očital "militantno retoriko" ter spomnil, da gre pri
obravnavanem zakonu po oceni njihovih
poslancev za vojno napoved ohranjanju narave
in zniževanje standardov varstva okolja.
"Nujno je to povezati s številnim protesti, ki so
nenazadnje tudi danes pred našim ministrstvom,
kjer nekaj aktivistov fizično preprečuje vstop v
ministrstvo," je povedal Vizjak. "Gre za
razmeroma agresivno politiko, pa ne samo pri
tem predlogu. Taka agresivna politika teh istih
skupin je tudi pri številnih prepotrebnih projektih
za razvoj države," je bil kritičen.
K udeležbi na protestih pred okoljskim
ministrstvom na svojem profilu na Facebooku
poziva nevladna organizacija Balkan River
Defence. Kot pravijo, tretji protikoronski zakon, ki
ga bo nocoj obravnaval odbor DZ za delo,
poslanci pa ga bodo potrjevali v petek, do konca
leta 2021 izničuje tako rekoč vse
naravovarstvene in okoljevarstvene varovalke pri

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

gradnji velikih objektov.
Z zakonom se bo namreč do konca leta 2021
podaljšalo ukrepe na področju gradbene
zakonodaje iz prvega protikoronskega zakona, ki
z namenom pospešitve investicij določa ukrepe
za pospešitev izdajanja gradbenih dovoljenj, tudi
z zaostritvijo pogojev za sodelovanje nevladnih
organizacij pri teh postopkih, katerega veljavnost
se s koncem maja izteka.
Podobno rešitev je vlada predvidela tudi v
predlogu interventnega zakona za odpravo ovir
pri izvedbi pomembnih investicij za zagon
gospodarstva po epidemiji, ki je prav tako na
dnevnem redu petkove izredne seje DZ. Proti
takšni "razprodaji okolja" na spletu kroži peticija,
ki jo je doslej podpisalo že več kot 15.000 ljudi.

Koalicija s kompromisom
glede nevladnikov v
zakonu o ohranjanju
narave
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Državni zbor je danes razpravljal o
spremembah zakona o ohranjanju narave,
med katerimi je tudi zviševanje zahtev za
sodelovanje nevladnih organizacij v upravnih
in sodnih postopkih. Koalicijske poslanske
skupine z amandmajem predlagajo še
določeno rahljanje kriterijev, opozicija pa bi ta
določila iz zakona s svojim amandmajem
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umaknila.
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Tretji protikoronski zakon pripravljen za
sprejem

0,04
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Avtor: D.K.

Foto: Ana Kovač

Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je v
nadaljevanju torkove maratonske seje uspel dokončati obravnavo
predloga tretjega protikoronskega zakona, v katerega je vlada
vgradila za milijardo evrov ukrepov, s katerimi naj bi po epidemiji
novega koronavirusa gospodarstvu pomagali, da se ponovno
zažene.
V torek so člani odbora o predlogu zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic epidemije covida-19 razpravljali 14 ur, danes ponoči še tri in pol. Zdaj je zakonsko
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besedilo pripravljeno, da ga bo lahko DZ potrjeval na petkovi izredni seji, poroča STA.
S sprejemom zakona se mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31. majem
iztekajo. "Zakon bo kot logično nadaljevanje prvih dveh protikoronskih zakonov nudil
prepotrebno in izjemno dragoceno podporo prebivalstvu, gospodarstvu in trgu dela v razmerah,
ko se bo epidemija z 31. majem zaključila," je v torek dejal minister za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.
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Ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je vlada predvidela ukrep subvencioniranja
skrajšanega delovnega časa. Koristil ga bo lahko vsak delodajalec, ki vsaj 10 odstotkom
zaposlenih ne bo mogel zagotavljati 90 odstotkov dela. Država bo za vsakega takšnega delavca
subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko, navaja STA.
NOVICE

Irglova na nočni seji na robu solz obračunala s Kordišem #video
Delodajalci si želijo tudi podaljšanje sedanjega ukrepa subvencioniranja čakanja na delo, vendar
bo to v mesecu juniju veljalo le še za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi

99

Novice.najdi.si

28.05.2020
Četrtek, 07:42

Država: Slovenija

Kazalo

http://novice.najdi.si/predogled/novica/7db329d6eb...

3/5

dejavnostmi. Katere so te dejavnosti, je odbor natančno določil z dopolnilom koalicije, med
njimi pa so tudi organiziranje razstav, specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost ter
umetniško uprizarjanje.
"Oba ukrepa sta usmerjena v ohranitev čim večjega števila delovnih mest," je o
subvencioniranju skrajšanega delovnega časa in podaljšanju subvencioniranja čakanja na delo
dejal minister.

Turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki
Turističnemu gospodarstvu naj bi pomagali tudi tako, da bo država vsem prebivalcem Slovenije
izdala bone, ki jih bo mogoče koristiti za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih
objektih v Sloveniji.
Turistične bone bodo prejele 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. "Vlada
računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek," je povedal minister. Pričakovati
namreč je, da bodo prejemniki bonov poleg nočitve koristili še druge storitve.
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NOVICE

Zloraba turističnih bonov? Na vladi pravijo, da je to kriminal.
#video
V skladu s sprejetim dopolnilom koalicije bodo turistični 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.

Sprejet natančen seznam nastanitvenih obratov
Nekateri poslanci opozicije so predlagali, naj bo vlada pri določitvi vrednosti bonov bolj
ambiciozna, drugi pa, naj se prejemnikom omogoči izplačilo vrednosti v denarju ali pa razširi

100

Novice.najdi.si
Država: Slovenija

28.05.2020
Četrtek, 07:42

Kazalo

http://novice.najdi.si/predogled/novica/7db329d6eb...

4/5

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.
Predlog zakona prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po
epidemiji. Med njimi so državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja,
kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom. Približno 125 milijonov evrov je
predvidenih za zdravstvo, ker v času epidemije ni moglo izvajati velikega dela storitev.
Do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi protikoronski zakon,
bodo zdaj upravičeni tudi vpoklicani pripadniki civilne zaščite. Novi upravičenci so tudi zasebni
izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu.

Podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje
S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V
opoziciji so poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik del torkove seje, a jim ni uspelo,
piše STA.
Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko
imetnikom vstopnice izdali vrednotnico v enaki vrednosti. Opoziciji je pri tem skoraj uspelo, da
bi enako veljalo tudi za koncertne in kulturne prireditve.
Vlada namerava po tem zakonu tudi pregledati neposredne tuje naložbe, ali morda ne
predstavljajo grožnje varnosti oz. javnemu redu. Pregled naj bi se izvajal med letošnjim
oktobrom in sredino leta 2023.
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Predstavniki vlade so morali poslušati številne kritike iz vrst opozicijskih poslancev. "Dosedanji
ukrepi vlade so bili neučinkoviti," je dejala Jerca Korče (LMŠ), Miha Kordiš (Levica) pa je
dodal, da je bilo iz prvih dveh protikoronskih zakonov do 15. maja izkoriščene zgolj kakšnih 20
odstotkov pomoči, piše STA.
Soniboj Knežak (SD) je opozoril na kratkotrajnost ukrepov, ukrep subvencioniranja
skrajšanega delovnega časa bo namreč po predlogu veljal najdlje do konca tega leta,
subvencioniranje čakanja na delo pa se za določene dejavnosti podaljšuje le za mesec dni.
"Glavne težave nas še čakajo," je menil.

Janez Janša: To je nizkotno in podlo
Ker naj bi prva dva protikoronska zakona ne dosegla svojega namena ravno zato, ker se je hitelo
s postopkom sprejemanja, so v Levici uvodoma vztrajali, naj se obravnavo preloži za nekaj dni.
Vendar je odbor ta predlog zavrnil, seja se je nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z
dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in vloženih dopolnil.
Na dogajanje se je v sredo odzval premier Janez Janša. Kot je opozoril, se poskuša s
poniglavim zavlačevanjem preprečiti, da bi ukrepe sprejeli pravočasno. "To je nizkotno in
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podlo. Ne vem, ali bo opoziciji koristilo, če bo več stotisoč ljudi 1. junija, ker se zakon ne bo
uveljavil, ostalo brez nujne pomoči. Nikjer na svetu ni opozicije, ki bi celo noč zavlačevala
sprejem nekega zakona, ki je izrazito nepolitičen, napisan zato, da se vsem pomaga," je dejal v
pogovoru za Radio Ognjišče.
Kot je še dejal, je ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, ki ga uvajajo tudi
številne druge države, najbolj učinkovit ukrep za gospodarstvo. Po predlogu bo veljal do konca
leta, če bo potrebno, pa se ga bo za nekaj mesecev podaljšalo v prihodnje leto.
VAS ZANIMA VEČ IZ TE TEME?

protikoronapaket

Eva Irgl

ukrepi

Koronavirus
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Korak bliže subvencioniranju skrajšanega
delovnega časa
Objavljeno 28. maj 2020 07.22 | Posodobljeno 28. maj 2020 08.28 | Piše: STA, A. L.
Ključne besede:

protikorona paket

tretji

sprejetje

odbor za delo
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V torek so člani odbora o predlogu zakona o interventnih
ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19
razpravljali 14 ur, včeraj še tri in pol.

Janez Janša. FOTO: Leon Vidic, Delo
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Kaj berejo drugi
Ta član
6

Poslan
Danes
2

Takšn
1

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

storitev omogoča

ADIDAS
PERFORMANCE Majice s kratkimi
rokavi

ADIDAS
PERFORMANCE Športni puloverji

Odbor državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide je v nadaljevanju torkove maratonske seje dokončal obravnavo predloga tretjega protikoronskega
zakona, v katerega je vlada vgradila za milijardo evrov ukrepov, s katerimi naj bi po epidemiji novega koronavirusa gospodarstvu pomagali, da se ponovno zažene.

ADIDAS PERFORMANCE - Jope

BeckSöndergaard - Športne torbice
za čez ramo

ADIDAS PERFORMANCE - Športne
trening jope na zadrgo

V torek so člani odbora o predlogu zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19 razpravljali 14 ur, danes še tri in pol. Zdaj je
zakonsko besedilo pripravljeno, da ga bo lahko državni zbor potrjeval na petkovi izredni seji.
S sprejemom zakona se mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31. majem iztekajo. »Zakon bo kot logično nadaljevanje prvih dveh protikoronskih

104

Novice.najdi.si
Država: Slovenija

28.05.2020
Četrtek, 09:10

Kazalo

http://novice.najdi.si/predogled/novica/f947e8d8cd...

3/4

zakonov nudil prepotrebno in izjemno dragoceno podporo prebivalstvu, gospodarstvu in trgu dela v razmerah, ko se bo epidemija z 31. majem zaključila,« je v torek
dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.

Nosilni ukrep
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je vlada predvidela ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. Koristil ga bo lahko vsak delodajalec, ki
vsaj 10 odstotkom zaposlenih ne bo mogel zagotavljati 90 odstotkov dela. Država bo za vsakega takšnega delavca subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet
do 20 ur tedensko.
Delodajalci si želijo tudi podaljšanje sedanjega ukrepa subvencioniranja čakanja na delo, vendar bo to v mesecu juniju veljalo le še za panogo turizma in gostinstva ter
z njo povezane dejavnosti. Katere so te dejavnosti, je odbor natančno določil z dopolnilom koalicije, med njimi pa so tudi organiziranje razstav, specialistična
zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost ter umetniško uprizarjanje.
»Oba ukrepa sta usmerjena v ohranitev čim večjega števila delovnih mest,« je o subvencioniranju skrajšanega delovnega časa in podaljšanju subvencioniranja
čakanja na delo dejal minister.

Boni za prebivalce Slovenije
Turističnemu gospodarstvu naj bi pomagali tudi tako, da bo država vsem prebivalcem Slovenije izdala bone, ki jih bo mogoče koristiti za plačilo nočitve oziroma nočitve
z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji.
Turistične bone bodo prejele 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. »Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek,« je povedal minister. Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki bonov poleg
nočitve koristili še druge storitve.
V skladu s sprejetim dopolnilom koalicije bodo turistični 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.
Nekateri poslanci opozicije so predlagali, naj bo vlada pri določitvi vrednosti bonov bolj ambiciozna, 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.

Nepovratne pomoči
Predlog zakona prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Med njimi so državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih
sredstev za podjetja kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom. Približno 125 milijonov evrov je predvidenih za zdravstvo, ker v času epidemije ni moglo
izvajati velikega dela storitev.
Do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi protikoronski zakon, bodo zdaj upravičeni tudi vpoklicani pripadniki civilne zaščite. Novi
upravičenci so tudi zasebni izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu.
S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v
začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati, čemur so namenili
velik del torkove 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!

Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko imetnikom vstopnice izdali vrednotnico v enaki vrednosti. Opoziciji je pri tem
skoraj uspelo, da bi enako veljalo tudi za koncertne in kulturne prireditve.
Vlada namerava po tem zakonu tudi pregledati neposredne tuje naložbe, ali morda ne predstavljajo grožnje varnosti oziroma javnemu redu. Pregled naj bi se izvajal
med letošnjim oktobrom in sredino leta 2023.

Kritike opozicije
Predstavniki vlade so morali poslušati številne kritike iz vrst opozicijskih poslancev. »Dosedanji ukrepi vlade so bili neučinkoviti,« je dejala Jerca Korče (LMŠ), Miha
Kordiš (Levica) pa je dodal, da je bilo iz prvih dveh protikoronskih zakonov do 15. maja izkoriščene zgolj kakšnih 20 odstotkov pomoči.
Soniboj Knežak (SD) je opozoril na kratkotrajnost ukrepov, ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa bo namreč po predlogu veljal najdlje do konca tega
leta, subvencioniranje čakanja na delo pa se za določene dejavnosti podaljšuje le za mesec dni. »Glavne težave nas še čakajo,« je menil.
Ker naj bi prva dva protikoronska zakona ne dosegla svojega namena ravno zato, ker se je hitelo s postopkom sprejemanja, so v Levici uvodoma vztrajali, naj se
obravnavo preloži za nekaj dni. Odbor je ta predlog zavrnil, seja se je nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč do
posameznih členov in vloženih dopolnil.
Na dogajanje se je v sredo odzval premier Janez Janša. Kot je opozoril, se poskuša s poniglavim zavlačevanjem preprečiti, da bi ukrepe sprejeli pravočasno. »To je
nizkotno in podlo. Ne vem, ali bo opoziciji koristilo, če bo več sto tisoč ljudi 1. junija, ker se zakon ne bo uveljavil, ostalo brez nujne pomoči. Nikjer na svetu ni opozicije,
ki bi celo noč zavlačevala sprejem nekega zakona, ki je izrazito nepolitičen, napisan zato, da se vsem pomaga,« je dejal v pogovoru za Radio Ognjišče.
Kot je še dejal, je ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, ki ga uvajajo tudi številne druge države, najučinkovitejši ukrep za gospodarstvo. Po predlogu
bo veljal do konca leta, če bo potrebno, pa se ga bo za nekaj mesecev podaljšalo v prihodnje leto.

Podprite zgodbe, ki štejejo
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Slovenske novice so že več kot dve desetletji najbolj priljubljen časnik na Slovenskem. Podprite naše delo tudi na spletu in si zagotovite neomejen dostop do
vseh vsebin na našem portalu že za 0,99 € na mesec. To je manj kot stane ena skodelica jutranje kave. Naša zaveza velja: ostajamo v službi malega človeka!
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2 8 . 5 . 2 0 2 0 PA R L A M E N TA R K A , I Z J AV E

O znižanju ali oprostitvi plačila
najemnine za poslovni prostor v Avstriji
odloča sodišče
Avtorica: Meta Gantar

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

TRDITEV

V
Avstriji
se v
primeru
izrednih
razmer,
kot so
epidemija,
pandemija
ali vojno
stanje,
plačilo
najemnine

Slovenija najemnikom prostorov in stavb, ki so v lasti
države ali lokalne skupnosti, od 13. marca do 15.
maja ni zaračunala najemnine. Foto: Daniel
Novakovič/STA

V primeru izrednih razmer, kot so
epidemije ali vojno stanje, se v Avstriji
plačilo najemnine prenese na
najemodajalca, je na 37. nujni seji
odbora za finance dejal poslanec SDS
Marko Pogačnik. Pozval je, da bi tako
določbo konkretno zapisali v slovenski
obligacijski zakon ali v spremembo
zakona o gradbeništvu.
Pogačnik je na avstrijski primer
oprostitve plačila najemnine opozoril tudi
na 35. izredni seji državnega zbora.
Poslanci so takrat govorili o predlogu
oprostitve plačila najemnine za poslovne
prostore in stavbe v lasti države ali
l k l
k
ti č
id ij
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lokalne skupnosti v času epidemije.
Finančni minister Andrej Šircelj je dodal,
da bodo na ministrstvu Pogačnikov
predlog natančno preučili.
Da najemnine najemniku v primeru
izrednih razmer ni treba plačati, je po
Pogačnikovih besedah zapisano v zelo
stari določbi avstrijskega obligacijskega
zakona. Kot so za Razkrinkavanje.si
pojasnili na avstrijskem zveznem
pravosodnem ministrstvu, to določa
avstrijski splošni civilni zakonik.

NEUT E M E L J E N O

IZVIRNA
OBJAVA

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

37. nujna seja
odbora za
finance

V njem so določeni pogoji, pod katerimi
najemnine ni treba plačati. Gre za
izredne primere, kot so požar, vojna,
epidemija, velike poplave ali hude
vremenske ujme, zaradi katerih prostori
niso v uporabi. Če najemnik prostor kljub
izrednim razmeram še naprej uporablja,
se mu najemnina zniža, določa zakon.
Do oprostitve plačila najemnine za
prostore, ki jih je najel vsaj za eno leto,
pa je upravičen, če je njegov prihodek
upadel za več kot polovico.
»Najemnik ima po zakonu pravico do
znižanja najemnine ali oprostitve
plačila,« so pojasnili na avstrijskem
pravosodnem ministrstvu. Tisti, ki se jim
je najemnina samo znižala, lahko
neporavnane obveznosti poravnajo do
konca leta. O tem, katera podjetja imajo
pravico do odloga oziroma oprostitve
najemnine, odloča sodišče, prav tako o
višini morebitnega znižanja.
Znižanje ali oprostitev plačila najemnine
v izrednih razmerah po avstrijskem
civilnem zakoniku velja v primeru covida19 za tiste najemnike poslovnih
prostorov, ki najemnine ne morejo plačati
zaradi zmanjšane uporabe kot posledice
omejevalnih ukrepov, je za
Razkrinkavanje.si pojasnil preiskovalni
novinar pri tamkajšnjem tedniku Profil
Stefan Melichar.
Znižanje najemnine ali oprostitev plačila
sta odvisna od tega koliko so ukrepi
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sta odvisna od tega, koliko so ukrepi
zaradi novega koronavirusa prizadeli
posamezen posel. Opozoril je, da so pri
oprostitvi plačila tudi omejitve: »V
nekaterih primerih je uporaba tega
zakona denimo izključena že v sklenjeni
najemni pogodbi.« Poleg tega splošni
civilni zakonik ne določa oprostitve ali
znižanja najemnine posameznikom, saj
so stanovanje lahko nemoteno
uporabljali.

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

V Sloveniji nekaterim
dvomesečna oprostitev
plačila najemnine
Slovenija je z zakonom o zagotovitvi
dodatne likvidnosti gospodarstvu, ki je bil
v uradnem listu objavljen konec aprila,
uvedla začasni ukrep odloga oziroma
oprostitve plačila najemnine najemnikom
poslovnih stavb ali prostorov v času
trajanja epidemije, torej od 13. marca do
15. maja. Ukrep zadeva plačilo
najemnine ali dela najemnine za
poslovne prostore in stavbe, ki so v lasti
države ali lokalne skupnosti, tistih
najemnikov, ki svoje gospodarske
dejavnosti zaradi ukrepov države in
epidemije niso mogli opravljati ali pa je
bilo njihovo poslovanje bistveno
oteženo.
V predlogu tretjega paketa tako
imenovane protikoronske zakonodaje, ki
naj bi začela veljati po 31. maju, državni
zbor pa jo bo obravnaval po nujnem
postopku, subvencioniranje najemnin ni
predvideno.
Na ministrstvu za gospodarstvo so za
Razkrinkavanje.si pojasnili, da sta bila v
osnutku tretjega protikoronskega zakona
predvidena tudi pogojna pomoč pri
plačilu najemnine ali podaljšanje
najemnega razmerja za poslovne stavbe
in poslovne prostore do 1. julija 2021.
Vendar se je »vlada po posvetu in
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Vendar se je »vlada po posvetu in
razpravi odločila, da ne bo
subvencionirala najemojemalcev in
najemodajalcev, zato predlog ni bil
realiziran v zakonu«.

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

PLAČE S O V AV STRIJI
OBRE M E N J E N E B OLJ KOT V
SLOV E N I J I

V Avstriji bodo z nedavno objavljenim
zakonom za podporo ukrepom zaradi
epidemije covida-19 pomagali tudi
najemnikom stanovanj, za katere splošni
civilni zakonik v času novega
koronavirusa ne predvideva oprostitve
plačila najemnine. S posebnim zakonom
so zato dopustili odlog plačila najemnine
med 1. aprilom in 30. junijem tistim
najemnikom stanovanj, ki jim je zaradi
epidemije upadel prihodek. Plačati jo
morajo do konca letošnjega leta,
najemodajalci pa jim pogodbe zaradi
nezmožnosti plačila ne smejo
odpovedati, so dodali na pravosodnem
ministrstvu.
Melichar pa je opozoril, da bodo
najemniki na odloženo plačilo najemnine
morali plačati obresti. To v tretjem členu
določa zakon za podporo ukrepom
zaradi epidemije, ki napotuje na
zakonsko določene obresti po splošnem
civilnem zakoniku.
Poslanec SDS Marko Pogačnik na našo
prošnjo, naj pojasni trditev, da se v
Avstriji plačilo najemnine ob izrednih
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Avstriji plačilo najemnine ob izrednih
razmerah, kot so epidemija, pandemija
in vojno stanje, prenese na
najemodajalca, ni odgovoril.
V Avstriji imajo najemniki poslovnih
prostorov po civilnem zakoniku v primeru
izrednih razmer, kot je tudi epidemija
novega koronavirusa, resda pravico do
oprostitve ali znižanja plačila najemnine.
Dodaten pogoj pa je, da najetih
prostorov ne uporabljajo ali jih
uporabljajo v bistveno zmanjšanem
obsegu. Kot so pojasnili na tamkajšnjem
pravosodnem ministrstvu, o pravici do
oprostitve ali odloga plačila in o njegovi
višini odloča sodišče.
Pri tem so pomembne tudi določbe
posamezne najemne pogodbe, je
opozoril novinar Stefan Melichar, saj je
oprostitev plačila lahko v nasprotju z
njimi. Prav tako bodo najemniki na
odloženo plačilo morali plačati zakonite
obresti.

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

Za najemnike stanovanj so na
avstrijskem ministrstvu pripravili
poseben zakon o odlogu plačila
najemnine med 1. aprilom in 30.
junijem.
Trditev, da v Avstriji v primeru izrednih
razmer, kot so epidemije ali vojno stanje,
breme najemnine nase prevzame
najemodajalec, zaradi pomanjkljive
argumentacije označujemo za
neutemeljeno.

VEČ Č L A N K O V O COVIDU-19
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Parlamentarka
Posebna rubrika projekta
Razkrinkavanje.si, ki se
osredotoča na izjave
poslancev in drugih
nosilcev politične moči.
Prizadevanja za
izkoreninjenje lažnih
informacij in zavajajočih ali
neutemeljenih navedb je
namreč treba usmeriti tudi v
predstavnike oblasti, saj
imajo od teh največ koristi.
Nenazadnje pa nosijo tudi
večjo odgovornost za javno
izrečene trditve in obljube.

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

Neutemeljeno
Objava, v kateri
argumentacija, ki je avtorja
pripeljala do določenega
sklepa, ni podprta z dovolj
podatki, informacijami ali
dejstvi oziroma so
argumenti, ki jih avtor
navaja, neverodostojni ali
izvirajo iz nepreverljivih
virov. Lahko gre tudi za
sklepanje »čez palec«.
Vsi tipi razkrinkanih
informacij

Im
ate informacije ali

112

28.05.2020

Ostro.si

Četrtek, 09:51

Država: Slovenija

Kazalo

7/7

https://www.ostro.si/si/razkrinkavanje/objave/o-zn...

ate informacije ali
dokumente, ki so
pomembni za
razumevanje te
teme?

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

Varno nam jih lahko
predate prek portala
za anonimno
posredovanje
informacij v javnem
interesu žvižgač.si.

Poslanec Grims se ni vseskozi zavzemal le za spoštovanje
prava
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Tretji protikoronski zakon pripravljen za sprejem
28.05.2020 07:39

Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je v nadaljevanju torkove
maratonske seje uspel dokončati obravnavo predloga tretjega protikoronskega
zakona, v katerega je vlada vgradila za milijardo evrov ukrepov, s katerimi naj bi po
epidemiji novega koronavirusa gospodarstvu pomagali, da se ponovno zažene.
V torek so člani odbora o predlogu zakona o interventnih ukrepih za omilitev
in odpravo posledic epidemije covida-19 razpravljali 14 ur, danes še tri in pol.
Zdaj je zakonsko besedilo pripravljeno, da ga bo lahko DZ potrjeval na
petkovi izredni seji.
S sprejemom zakona se mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31. majem
iztekajo. "Zakon bo kot logično nadaljevanje prvih dveh protikoronskih zakonov nudil
prepotrebno in izjemno dragoceno podporo prebivalstvu, gospodarstvu in trgu dela v
razmerah, ko se bo epidemija z 31. majem zaključila," je v torek dejal minister za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.

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

Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je vlada predvidela ukrep
subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. Koristil ga bo lahko vsak delodajalec, ki vsaj
10 odstotkom zaposlenih ne bo mogel zagotavljati 90 odstotkov dela. Država bo za
vsakega takšnega delavca subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur
tedensko.
Delodajalci si želijo tudi podaljšanje sedanjega ukrepa subvencioniranja čakanja na delo,
vendar bo to v mesecu juniju veljalo le še za panogo turizma in gostinstva ter z njo
povezanimi dejavnostmi. Katere so te dejavnosti, je odbor natančno določil z dopolnilom
koalicije, med njimi pa so tudi organiziranje razstav, specialistična zunajbolnišnična
zdravstvena dejavnost ter umetniško uprizarjanje.
"Oba ukrepa sta usmerjena v ohranitev čim večjega števila delovnih mest," je o
subvencioniranju skrajšanega delovnega časa in podaljšanju subvencioniranja čakanja na
delo dejal minister.
Turističnemu gospodarstvu naj bi pomagali tudi tako, da bo država vsem prebivalcem
Slovenije izdala bone, ki jih bo mogoče koristiti za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v
nastanitvenih objektih v Sloveniji.
Turistične bone bodo prejele 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.
"Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek," je povedal minister.
Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki bonov poleg nočitve koristili še druge storitve.
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V skladu s sprejetim dopolnilom koalicije bodo turistični 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 vlada pri določitvi vrednosti bonov bolj
ambiciozna, 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.
Predlog zakona prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po
epidemiji. Med njimi so državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za
podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom. Približno 125 milijonov evrov
je predvidenih za zdravstvo, ker v času epidemije ni moglo izvajati velikega dela storitev.
Do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi protikoronski
zakon, bodo zdaj upravičeni tudi vpoklicani pripadniki civilne zaščite. Novi upravičenci so
tudi zasebni izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu.
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S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja
zaostrilo pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih
dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik del torkove seje, a
jim ni uspelo.
Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko
imetnikom vstopnice izdali vrednotnico v enaki vrednosti. Opoziciji je pri tem skoraj uspelo,
da bi enako veljalo tudi za koncertne in kulturne prireditve.
Vlada namerava po tem zakonu tudi pregledati neposredne tuje naložbe, ali morda ne
predstavljajo grožnje varnosti oz. javnemu redu. Pregled naj bi se izvajal med letošnjim
oktobrom in sredino leta 2023.
Predstavniki vlade so morali poslušati številne kritike iz vrst opozicijskih poslancev.
"Dosedanji ukrepi vlade so bili neučinkoviti," je dejala Jerca Korče (LMŠ), Miha Kordiš
(Levica) pa je dodal, da je bilo iz prvih dveh protikoronskih zakonov do 15. maja izkoriščene
zgolj kakšnih 20 odstotkov pomoči.
Soniboj Knežak (SD) je opozoril na kratkotrajnost ukrepov, ukrep subvencioniranja
skrajšanega delovnega časa bo namreč po predlogu veljal najdlje do konca tega leta,
subvencioniranje čakanja na delo pa se za določene dejavnosti podaljšuje le za mesec dni.
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"Glavne težave nas še čakajo," je menil.
Ker naj bi prva dva protikoronska zakona ne dosegla svojega namena ravno zato, ker se je
hitelo s postopkom sprejemanja, so v Levici uvodoma vztrajali, naj se obravnavo preloži za
nekaj dni. Vendar je odbor ta predlog zavrnil, seja se je nadaljevala, v opoziciji pa so se
odzvali z dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in vloženih
dopolnil.
Na dogajanje se je v sredo odzval premier Janez Janša. Kot je opozoril, se poskuša s
poniglavim zavlačevanjem preprečiti, da bi ukrepe sprejeli pravočasno. "To je nizkotno in
podlo. Ne vem, ali bo opoziciji koristilo, če bo več stotisoč ljudi 1. junija, ker se zakon ne bo
uveljavil, ostalo brez nujne pomoči. Nikjer na svetu ni opozicije, ki bi celo noč zavlačevala
sprejem nekega zakona, ki je izrazito nepolitičen, napisan zato, da se vsem pomaga," je
dejal v pogovoru za Radio Ognjišče.
Kot je še dejal, je ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, ki ga uvajajo tudi
številne druge države, najbolj učinkovit ukrep za gospodarstvo. Po predlogu bo veljal do
konca leta, če bo potrebno, pa se ga bo za nekaj mesecev podaljšalo v prihodnje leto.
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OZS, Sekcija gradbincev OZS, Sekcija kleparjev krovcev OZ,

Sekcija instalaterjev-energetikov

NAVODILA V ZVEZI Z

OPRAVLJANJEM GRADBENE

-

DEJAVNOSTI

IZVAJANJE DEL

NA GRADBENIH OBJEKTIH
zdravstvena

Svetovna

2020

koronavirus,

ob

organizacija

(WHO)jedne,

zaradi nalezljive bolezni SARSCoV-2

(COVID

Uradni list RS,

št.

33/06

- uradno

boleznih

prečiščeno besedilo,

Veliko materiala (gradbeno jeklo/armature, konstrukcijsko
jeklo, materiali za strehe,

...)

za območje Slovenije, razglasila

materiali

epidemijo. Epidemija
ki

po

času

keramika,

ogrevalne in

prezračevalne naprave ter druga inštalacijska oprema

zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom

nalezljive bolezni je pojav nalezljive bolezni,
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potrebujejo za izvedbo svojih pogodbenih obveznosti.

-

razglasila pandemijo. Slovenija je 12. marca

na podlagi 7. člena Zakona o nalezljivih

18. uri

otežkočena dobava materialov, kijih gradbena podjetja

11.3.
19)

in

in

iz Italije, Avstrije

se dobavlja
niso

in Nemčije.

Že

naročeni

dobavljeni, novih naročil pa podjetja v Italiji

tudi v drugih državah praviloma zaenkrat ne sprejemajo.

kraju nastanka ter številu prizadetih oseb presega običajno

Glede na dejstvo, da tudi druge države Evropske

stanje, in je zato potrebno takojšnje ukrepanje. Z mesecem

zapirajo

se običajno

marcem
do konca

oktobra.

prične

»gradbena sezona«, ki traja

Nepričakovana

epidemija oziroma

pandemija nedvomno predstavljata tako imenovano
»višjo silo«, ki

na potek gradenj vpliva zaradi več razlogov.

Izvajalci v zvezi

z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti

meje, je

trenutku nemogoča.
za okoliščino, kije
zanjo

unije

dobava določenih materialov v tem
V opisanem primeru

gre nedvomno

izvajalci niso mogli predvideti in

tudi ne morejo odgovarjati. Prav tako nastajajo

težave s pomanjkanjem delovne sile, za katero izvajalci
ne odgovarjajo, saj

takšne

situacije,

kot je

trenutna, niso

odgovarjajo za vse tiste okoliščine, ki jih s pričakovano

mogli predvideti. Veliko delavcev na slovenskih gradbiščih

skrbnostjo (skrbnostjo dobrega strokovnjaka), lahko

prihaja iz območja bivše Jugoslavije in težave se pojavljajo

pričakujejo. Razglašena pandemija in epidemija pa ne

s prehodom

spadata v primere, ki jih izvajalec lahko pričakuje, zato

in

za

morebitne zamude

in druge zaplete pri

so posledica trenutne situacije,

Seveda

graditvi, ki

izvajalec ne odgovarja.

pa

je potrebno vsak primer presojati posebej,

in izkazati,

da je prišlo do kršitev pogodbe prav zaradi

240.

V

skladu z

člena Obligacijskega zakonika, pa je

izpolniti svoje obveznosti oziroma da je zamudil

■

■

ni mogel

Naročniki v primeru zamude iz zgoraj opisanih

preprečiti, ne

Naročniki ne morejo odstopiti od pogodbe zato, ker

iz razlogov, ki

■

Če

■

Če

naročnik odstopi od pogodbe brez upravičenih

razlogov, je dolžan izvajalcu plačati dogovorjeno plačilo,
zmanjšano
če

V trenutni

iz razlogov, na

katere

nima vpliva.

situaciji je onemogočena oziroma

znatno

ni

upravičen do povračila stroškov.

odpraviti in se jim tudi ne izogniti. Izvajalec lahko zahteva

del

posledica opisane »višje sile« izvajalec del

naročnik v teh primerih odstopi od pogodbe,

podaljšanje pogodbenega roka, kadar pride do zamude
pri izvajanju

so

ne opravi pravočasno.

z izpolnitvijo obveznosti zaradi okoliščin, nastalih

po sklenitvi pogodbe, kijih

s preprečevanjem širjenja

pogodbenih rokih.

izvajalec prost odgovornosti za škodo, če dokaže, da ni
mogel

povezani

epidemije prispevajo k temu, da dela ne bodo izvedena v

izvesti pogodbena

dela v pogodbeno dogovorjenem roku.
določilom

in drugi razlogi

razlogov, ne bodo upravičeni do pogodbene kazni.

omenjenega nepričakovanega stanja.

Osnovno pravilo je, da mora izvajalec

teh delavcev preko meje z Republiko Hrvaško

njihovih domačih držav. Vsi zgoraj navedeni razlogi

za stroške,

ki jih

ta ni

pogodba ne bi bila razdrta,

imel,

pa

bi jih moral imeti,

kot tudi za tisto, kar je

zaslužil drugje ali kar namenoma ni hotel zaslužiti.
■

Izvajalci morajo svoje naročnike o nastanku
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del,

gradnjo in pogodbeni rok, nemudoma pisno obvestiti.

nadaljevanju del po prenehanju ovir, zaradi katerih je

Predlagamo, da se naročniku pošlje, če je to mogoče

bilo izvajanje del ustavljeno. Gradbišče je potrebno ob

elektronsko sporočilo, v katerem se navede vzrok za zastoj

prekinitvi ustrezno zavarovati. Prekinitev traja začasno,

pri

gradnji. Obvestilo se vpiše tudi v gradbeni dnevnik

(kadar

odstavkih

(kot je opisano

v predhodnih

drugi posebni razlogi, vezani na posamezen

in

navedenega

odloka. V primeru, da na določenem gradbišču pride do
začasne prekinitve del, je potrebno gradbišče ob prekinitvi
zavarovati. V skladu s PGU

ustrezno

je izvajalec dolžan že

izvedena dela zavarovati pred propadanjem z ukrepi, ki so

primer).
5 POTROŠNIKI

RAZMERJA
je stopil

o svojih

vse dokler traja prepoved na podlagi zgoraj

se gradbeni dnevnik vodi). V obvestilu morajo biti

navedeni konkretni razlogi

/

FIZIČNIMI

OSEBAMI

16. 3. 2020

v veljavo Odlok o začasni prepovedi ponujanja

in prodajanja blaga in

ki

št. 25/20),

začasno

nujni

-

kot npr. zaščititi objekt, da ne pride do propadanja,

porušitve, zamakanja, povzročanja škode in podobno.

VARSTVO DELAVCEV, najpomembneje je, da vsi delodajalci

storitev potrošnikom v Republiki

list RS,

Sloveniji (Uradni

prepoveduje

poskrbijo za varnost in zdravje delavcev.

primarno

ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno

Delodajalec mora zagotoviti varnost in zdravje delavcev

potrošnikom na območju Republike Slovenije. Odlok sicer

pri

primeroma navede ponujanje storitev,

za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih

vendar med

njimi izrecno

ki

so prepovedane,

ne navede storitev

s področja

gradbeništva. V 2. členu odloka so navedene izjeme
za

katere predmetni odlok ne velja

izjemami ni gradbeništva. Na

in

tudi med

,

ki so

nevarnosti

internetni strani https://

mora

izvajati ukrepe, potrebne

navzoče v delovnem procesu, vključno s

delu, obveščanjem in usposabljanjem

pri

delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi

materialnimi sredstvi.
■

kjer so podani odgovori na vprašanja

v zvezi s predmetnim odlokom,

V ta namen

preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem

temi

www.gov.si/novice/2020-03-16-najpoqostejsa-vprasanja-

blaga-in -storitev/

delu.

oseb,

gledesprejetega-odloka-o- začasni -prepoved i-prodaje-
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ukrepih za zavarovanje izvedenih del in o

posameznih nepredvidenih okoliščin, ki vplivajo na

pa je navedeno, da

Delodajalec mora

upoštevati spreminjajoče se

okoliščine ter izvajati take

preventivne

ukrepe in izbirati

take delovne in proizvajalne metode, ki bodo zagotavljale

je prepovedana ponudba in prodaja vseh storitev

izboljševanje stanja in višjo raven varnosti

neposredno potrošnikom, razen

delu ter bodo vključene v vse aktivnosti delodajalca,

izjem, določenih v prvem

odstavku drugega člena Odloka o začasni prepovedi,

in

ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v

priporočila in navodila NIJZ.

Republiki Sloveniji. Med izjemami, ki

jih določa odlok so

tudi nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja, ki
se tudi v času prepovedi lahko

izvajajo. Kadar so potrebna

določena popravila zato, da se zagotovi varnost in zdravje,
je storitev dovoljena, vendar je potrebno upoštevati

na vseh

■

organizacijskih ravneh

Delavec

ima

zdravja pri

v celoti upoštevati

pravico do dela in delovnega okolja, ki

mu zagotavljata varnost
■

-

in

in zdravje pri delu.

Delavec mora spoštovati in izvajati ukrepe za

zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
■

Delavec mora opravljati delo s tolikšno pazljivostjo,

vse splošne ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljivih

da varuje svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje

bolezni (razdalja, redno

drugih oseb.

ipd.). Med takšne

umivanje

storitve spadajo

rok,

razkužila, maske

npr.: preprečitev

■

Delodajalci morajo upoštevati vse obveznosti,

ki

so

poplave, popravila za dovod pitne vode, odtoke, plin,

predpisane v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Uradni

elektrike ipd.

list RS, št.

17. 3. 2020

je bilo na spletni

gospodarski razvoj
Gradbišča, delavci

in

strani

Ministrstva za

■

43/11).

Delavci

morajo

biti o okoliščinah epidemije

in

tveganju ter potrebnih zaščitnih ukrepih seznanjeni in

tehnologijo dodatno objavljeno:

poučeni.

na gradbiščih: odlok ne posega

v delovna razmerja, zato lahko delavci nadaljujejo z

■

Odloki

in

spremembe odlokov v času COVID-19

delom na nedokončanem objektu, pod pogojem, da

Vlada RS za potrebe gospodarstva sprejema odloke

na gradbišču ni

spremembe Odloka o ponujanju in prodaji blaga in

prisotnih drugih ljudi (npr. naročnika).

Poleg tega mora delodajalec upoštevati navodila NIJZ

ter

ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije

in

storitev potrošnikom, ki se pomembno nanašajo tudi
na izvajanje del na gradbenih objektih.

COVID-19.

Za gradbeno dejavnost sta se v izjeme od prepovedi

PREKINITEV DEL v primerih, ko

ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom še

so izvajanja

del, ki

so

prepovedana v teku, je potrebno z deli začasno prekiniti.

dodali dve novi izjemi za:

Izvajalec je dolžan naročnika takoj obvestiti o okoliščinah

vrtnarije, drevesnice in cvetličarne, ker imajo v tem času

(sklicevati

veliko pridelkov (npr. sadike zelenjave, sadike sadja, sadike

se na Odlok o

in prodajanja blaga

in

začasni prepovedi

storitev potrošnikom

ponujanja

v RS), ki

onemogočajo ali otežujejo izvajanje del, o ustavitvi

okrasnega cvetja ...), ki

so vezane na sezonsko prodajo

in je bilo v vzgojo teh rastlin vloženega veliko sredstev

in
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dela, kar bi lahko zaradi ne prodaje propadlo ter

dosledna uporaba zaščitne opreme

gradbena dela v/na nenaseljenih gradbiščih,

in upoštevanje ohranjanja

hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je

V zvezi

zagotovljeno, da ni stika s potrošniki.

dosledno upoštevati da, če te storitve
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Pri

tem

opozarjamo, da je potrebno upoštevati namen

vendar le do najbližje dostopne
javni poti.

epidemijo virusne okužbe COVID-19. Zato je tudi nujna

niso zagotovljene

v občini prebivališča, je dostop dovoljen

se čim

ljudi v boju z

rokavice...)

drugih oseb.

z obiski vrtnarij, drevesnic in cvetličarn je potrebno

odloka, ki je v veljavi izključno in v prvi vrsti zato, da
bolj zavaruje zdravje in življenje

(maske,

varne razdalje do

v drugo občino,

storitve pojavni

cesti

ali

Vir; OZS
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GBC SLOVENIJA S

KORISTNIMI NASVETI ZA
PROJEKTANTE IN UPRAVNIKE

VEČSTANOVANJSKIH STAVB

Prvi petek v marcu je

"V GBC Slovenija težimo k

Slovensko združenje za

bi bila gradnja

bolj prijazna do

okolja in ga ne bi po nepotrebnem

trajnostno gradnjo GBC

obremenjevala," poudarja Kamenski.

Slovenija v prostorih

"V Sloveniji

smo tako na eni

strani

Tehnološko raziskovalnega

postali pomemben

centra v Dolu pri Ljubljani

nostnih priporočil Level's, kazalnikov

gostilo več kot 90

Evropske komisije za zmanjšanje

promotor traj-

okoljskih vplivov stavb,

projektantov in upravnikov

na drugi

pa ob certifikacijskih shemah, ki

večstanovanjskih stavb

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

čim

da

temu,

določajo, v kolikšni meri so stavbe

iz vse Slovenije, ki so se

grajene po trajnostnih smernicah,

udeležili strokovnega

kot so standardi DGNB, BREEAM

posveta z naslovom

LEED, prav tako ugotavljamo, kateri

najbolj izraža

Izzivi celovite prenove

večstanovanjskih objektov.
V imenu organizatorja GBC

Slovenija je udeležence

pozdravil vse udeležence in

jim

združenja za trajnostno gradnjo

direktive v okviru strateške agende
-

posveta najprej pozdravil

Green Building Council Slovenija,

predsednik UO združenja

ki pri

dr. Iztok Kamenski, v imenu
Zbornice za poslovanje

z nepremičninami (ZPN)

Če

bodo postali del evropske gradbene

na

kratko orisal vlogo Slovenskega

nas

investitorjev odnos do

okolja, ljudi in javnega prostora.

Dr. Iztok Kamenski je uvodoma

in

postaja osrednje združe-

Evropskega sveta 2019-2024,

bodo

kazalniki Level's predvidoma že prihodnje leto v Evropi

postali realnost,

nje, ki bedi nad trajnostnimi vidiki

proizvajalci pa bodo morali še bolj

gradnje ter si prizadeva za trajnostni

stremeti k vključevanju v krožno go-

razvoj

spodarstvo in recikliranje gradbenih

in

učinkovitejše upravljanje

nepremičnin. To seveda vključuje

materialov",

je sklenil predsednik

kot soorganizatorja njen

celovito načrtovanje stavb, njihovo

združenja Kamenski.

direktor Boštjan Udovič, v

gradnjo in uporabo, s poudarkom

O aktivnostih, ki jih za projektante

imenu gostitelja srečanja

na

pa podpredsednik JUB-

ove uprave Dragan Stajič.

njihovi energijski

učinkovitosti,

zmanjšanju okoljskega vpliva stavb
in zmanjšanju

izpustov ogljikovega

dioksida, ki

ustvarjajo

ga

stavbe skozi

in

upravnike večstanovanjskih stavb

v slovenskem prostoru

Petkovšek, zadolžen za nepovratne

svoj

predstavniki iz uglednih

beništva z vidika trajnostnih meril

te.

doživlja velike spremembe, zato je

tno aktualni javni poziv

in trajnostno usmerjenih

podjetij, arhitekturnih
birojev, nevladnih

vloga GBC pri

nju

organizacij ter slovenskega
okoljskega Eko sklada.

izmenjevanju znanj

med strokovnjaki

in pri

izobraževa-

deležnikov, med katerimi so tudi

projektanti in upravniki večstanovanjskih stavb, izjemnega pomena.

Eko

sklad, je udeležence seznanil Luka

Predavanja so prispevali

življenjski cikel. Področje grad-

izvaja

subvencije za večstanovanjske objek-

Udeležencem

je

predstavil trenu-

in

pogoje, ki

veljajo za nove skupne naložbe večje
energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb, spodbude pa
so namenjene za toplotne izolacije
fasad, streh, stropov ipd. Navedel
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pri

kasnejši

no

višji strošek.

za

sanacijo takih fasad je v slovenski

prostor

k

sreči

deluje

s podporo

Rešitev

Eko sklad,

prinesel

slovenski okoljski
nas

bistve-

sanaciji pomenile

ki

javni sklad,

in uporabnikom

že 27 let

za okoljske naložbe namenja
stva

je,

da mora biti vloga oddana pred

zaključkom del za izvedbo naložbe,
projektna dokumentacija za izvedbo
gradnje (PZI)

skladna z veljavnimi

pa

pravilniki. PZI

mora biti

izdelan skla-

dno s trenutno veljavno zakonodajo
in

s pravili stroke,

biti
kot

pri

čemer mora

pri

izvedbi zagotovljen nadzor,

ga določa

Gradbeni

zakon

in

v obliki kreditov,

za

sred-

povečanje

Podrobnoje predstavil še

smernic.

druge lastnosti fasad, kot so paroprepustnost,

vodoodbojnost, odpornost

na mikroorganizme ter insekte

Pri kontaktnih fasadah

pravilno izvedbo,
GIZ

je JUBIZOL fasadne sisteme,

in opozoril,

garancijo.

V

ki

upo-

do 60-letno

so upravnikom

JUB-u

omenil

je

glavne tehnične smernice

energetske učinkovitosti stavb pa jim

15

na

sposobnost recikliranja materialov.

podeljuje tudi subvencije. Predstavil

rabnikom nudijo od

ter

PFSTI

za njihovo

ki sojih izdelali v

(www.izolirajfasado.si),

da

visokih stavbah

je pri

potrebno uporabiti negorljive
materiale, še posebej pri prezra-

večstanovanjskih stavb na voljo z

čevanih fasadah.

vrsto nasvetov, kako

izčrpno predstavil tudi ravne strehe

sanirati

različne

V nadaljevanju je

poškodovane ali degradirane fasa-

s kameno volno,

dne površine ter kako učinkovito

vodotesnost

vzdrževati kondicijo fasadnega

ter nanizal prednosti intenzivnih in

sistema,

ekstenzivnih zelenih streh za urbana

da bi

uporabnikom poma-

ki jih odlikujeta

in toplotna prevodnost,

gali ohraniti bolj zdravo življenjsko

okolja, kot so večja vlažnost in zmanj-

okolje. O ključnih detajlih na fasadnih

ševanje pregrevanja zraka,

površinah ob uvedbi novih tehničnih

življenjska doba, upravljanje s pada-

toplotne izolacije fasad, upravnikom

smernic je na srečanju

predaval še

vinsko vodo

večstanovanjskih stavb

gradbeni inženir Aleš Kovač, ki je

opraševalce.

nove tehnične smernice za

požarno

so v veljavi od

ki

stavbah,

varnost v

Večina vlog se nanaša na

1.7.2019.

pri-

pa težave

naša izpolnjevanje zahtev za pravilno

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

pri

ob upoštevanju aktualnih požarnih

s praktičnimi

primeri prikazal,

kako

prenovah ali

oddajo projektne dokumentacije:

JUB rešuje probleme pri

"Vsaj polovica vseh vlog za prido-

sanacijah fasadnih ovojev, s katerimi

bitev subvencij

se

ni

"zato

Petkovšek,

popolna," navaja
moramo vlagatelje

običajno pozvati k njihovi dopolnitvi.

soočajo projektanti ali upravniki

večstanovanjskih stavb. Opozoril je
še

na njihovo veliko odgovornost pri

dolga

življenjski prostor za

ter

Prenovo fasadnega ovoja na poslovni zgradbi

Slovenijales v Ljubljani,

kije potekala od novembra 2018

do aprila 2019,

je predstavil

Peter

podjetja Alu Konig Stahl.

Bandelj iz

Ob upoštevanju želja

investitorja,

preplastitvi fasad starejših objektov,

ki je želel ohraniti obstoječi videz

izpolni in odda v ustrezni obliki, ven-

ki

objekta

dar

bariere.

Večina

projektantov potem zahteve

si na

Eko skladu želimo,

bilo

da bi

že

imajo vgrajene protipožarne

tudi

materialov,

čim

več obstoječih

so zagotovili še boljšo

zrakotesnost

teh primerov v prihodnje čim manj."
Dr.

in

Iztok Kamenski je kot vodja

JUB Akademije udeležencem

energije v stavbah.

predstavil tematiko vzdrževanja in

sade, katere površina

sanacije

fasadnih

površin,

pri

Pred

2

tem

m , so pridobili tudi

pa

leta

prenovo

meri kar

1980, in ob sanaciji

opozoril zlasti na starejše večstanovanjske stavbe, zgrajene v 70-ih in

ugotovili, da je bil objekt res

80-ih

izdelan

prejšnjega

fasadne površine, ki
vzdrževane,

stoletja. Tiste

niso

bile redno

so začele propadati

in so

Iz škofjeloške družbe Knauf
Insulation je na temo
zelenih

streh

ravnih

in

ter izolacije fasad z

mineralno kameno volno predavanje
prispeval Domen

Ivanšek,

se je osredotočil tudi na

varnost, zvočno zaščito

pri čemer

požarno
ter

po

fa-

12.000

originalne načrte

objekta iz

letih

kot jo

vodotesnost,

in

zahteva Pravilnik o učinkoviti rabi

načrtih.

bil objekt polno

V

100

%

času sanacije je

operativen,

objekt

pa je še danes ohranil svojo prvotno
arhitekturo.
Mag.

Primož

Praper je

predstavil

celjsko podjetje EUTRIP, ki se ukvarja

toplotno

izolativnost materialov, kijih podjetje
ponuja na trgu. Predstavil je rešitve
in

priporočila

za fasade iz kame-

ne volne ter detajle,

projektanti

ki jih morajo

upoštevati

pri sanaciji

fasadnih površin z izbranimi materiali
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s

celovitimi rešitvami na področju

uveljavitve preteklo že 30 let. Gre za
digitalni dvojček grajene stavbe, ki

investicij. Njihovi strokovnjaki poleg

upoštevati več faktorjev, kot so

izvedbe investicijske ter projektne

namembnost objekta, odmik od

pokaže, kako bo stavba videti, ko bo

dokumentacije za svoje naročnike,

relevantne meje

zgrajena. Orodju BIM, ki ga arhitekti

med katerimi so pole podjetij tudi

višina stavbe, nezaščitene površine,

in

projektanti običajno uporabljajo

obstoječa požarna zasnova stavbe

za

projektiranje novogradenj, so z

vrsta

šol, vrtcev

in

bolnišnic, izvajajo

in drugih objektov,

materialov

leti dodajali

informacije, ki so

še nadzore in meritve ter energetske

ter ustrezna izbira

preglede objektov, izpolnjujejo pa

temov. Mnenja je, da je vključevanje

za stavbo pomembne. Tako so

tudi vloge za koriščenje nepovratnih

projektantov požarne varnosti nujno

zvajalci ustvarjali svoje BIM knjižnice,

sredstev ter za stranke pripravlja-

potrebno tudi pri vzdrževalnih delih,

ki

jo vrsto konceptualnih rešitev.

ko investitor gradbenega dovoljenja

čale izbiro njihovih materialov ali

ne potrebuje, torej

elementov,

Udeležencem

rih

je

na

praktičnih prime-

razložil, zakaj je v

smislu znižanja

stroškov potrebno izvajati

meritve

načrtov

niti študij

in

sis-

ne potrebuje PZI

oziroma zasnove

so

še nove

proi-

snovalcem objektov omogo-

vključujoč tudi podatke o

garancijah, navodilih za vzdrževanje

požarne varnosti, tako da mora

ali servisiranje ipd. Zahvaljujoč BIM

upoštevati le veljavne gradbene

tehnologiji so v svetu zdaj projekti iz-

predpise. Izjava, ki jo investitor odda

vedeni v predvidenih rokih, vrednost

na koncu izvedbe vzdrževalnih del,

gradnje pa se od predvidene le

prinesla nobenih ugodnosti v smislu

namreč sama

malenkostno razlikuje. Znane so na-

znižanja stroškov. Opozoril je tudi na

da se požarna varnost objekta ni

mreč vse količine

racionalizacijo vzdrževanja objektov,

zmanjšala.

je napak v projektni dokumentaciji,

kot je optimiranje temperature v pra-

Arhitekt Tomaž Krištof je na

manj je tudi dodatnega dela na grad-

srečanju s projektanti in upravniki

biščih. Rajh

večstanovanjskih stavb pozornost

prednosti, ki jih bo BIM

posvetil potresni ogroženosti večsta-

prihodnje prinašala tudi upravnikom

novanjskih objektov, med katerimi je

večjih stavb, od navigiranja v 3D

tudi 15 ljubljanskih stolpnic, ki sojih

prostoru do takojšnjega dostopa do

na objektih,

ki

so toplotno sanirani,

investitorji po izvedbi

saj so ponekod

sanacije že ugotavljali, da jim

znih prostorih

in

ta ni

učinkovitejše urnike

delovanja prezračevanja v poslovnih
stavbah,

pa tudi na periodične

pre-

glede naprav, ki lahko pomembno
vplivajo

na letne stroške obratovanja.

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

pri prenovi stavb nujno potrebno

in požarne

so stopili v veljavo novi za-

sebi ne zagotavlja,

materiali,

in

manj

je predstavil še druge
tehnologija v

pri nas zgradili v začetku 60-ih let, v

informacij, vizualizacije posamezne-

času, ko

ga

predpisi o potresno odporni

prostora ali

elementa, takojšnjega

gradnji še niso bili aktualni. Ti objekti

vnosa

smernice. Svoje izkušnje o tem je za

na lestvici

spremembam, pripravi poročil

podjetje Bureau Veritas na srečanju

do

z udeleženci delila pooblaščena inže-

Pet teh stolpnic bi morali po mnenju

seje srečanja GBC Slovenija udele-

nirka tehnološke stroke, projektantka

strokovnjakov porušiti in zgraditi

žila arhitektka Alenka Korenjak s

Milena Uzar, ki je poudarila, da je

povsem na novo, pri nekaterih pa je

temo, kako oblikovati mesta po meri

mogoče protipotresno varnost dose-

prebivalcev, saj je javni prostor klju-

či z notranjo ali zunanjo utrditvijo.

čen dejavnik pri gradnji stanovanj:

koni,

novi pravilniki in nove tehnične

po

10 %

danes dosegajo le od 2

zahtevane požarne

%

varnosti.

Iz

informacij, hitrejšega sledenja

O prednostih rastrskih stropov

"V Ljubljani

Armstrong pri obnovi večstanovanj-

tretjini

skih objektov je spregovoril Edvard

kot tudi v drugih mestih

Plut iz družbe Armstrong Ceiling.
Rešitev,

ki jih ponujajo uporabnikom,

mo

v soseskah živita kar

drobljenje javnih površin. Med

30-letne sistemske garancije.

merov ne

projektiranju stavb je

Rajh

iz

podjetja Pilon. Informacijsko

že zaznava-

stanovalci vlada veliko nepoznavanje
te tematike, prebivalci

O BIM

dve

prebivalcev. Tako v prestolnici

je veliko, za materiale pa nudijo

udeležencem predaval Gorazd

ipd.

nevladne organizacije Prostorož

poznajo

v večini pri-

pristojnosti, odgo-

vornosti in dolžnosti v zvezi z javno
dostopnimi površinami v njihovi lasti.

Država in mesta se počasi odmikajo

modeliranje stavb v našem prostoru

iz

ni nekaj novega, saj je od njegove

odvisno

teh površin, tako danes
prav

postaja

od stanovalcev samih,

kako bodo javne površine uspeli
ohraniti,"

opozarja Korenjakova, "in

prav upravniki večstanovanjskih
stavb imajo v teh procesih izjemno
pomembno vlogo."
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Po končani obravnavi na odboru tretji protikoronski sveženj v petek na tnalu DZ-ja
Opozicija kritična do doslej sprejetih ukrepov
K. T.| 28. maj 2020 ob 06:53
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Minister Cigler Kralj je glede uvedbe bonov dejal, da vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek. Foto: BoBo

Odboru DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je v nadaljevanju torkove maratonske seje pozno ponoči le uspelo
dokončati obravnavo predloga tretjega protikoronskega zakona, v katerem so ukrepi za zagon gospodarstva ocenjeni na
milijardo evrov.
V torek so člani odbora o predlogu zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19 razpravljali 14 ur, v sredo
še tri in pol. Zdaj je zakonsko besedilo pripravljeno, da ga bo lahko DZ potrjeval na petkovi izredni seji. Veljavni ukrepi se sicer z 31. majem
iztekajo. "Zakon bo kot logično nadaljevanje prvih dveh protikoronskih zakonov nudil prepotrebno in izjemno dragoceno podporo prebivalstvu,
gospodarstvu in trgu dela v razmerah, ko se bo epidemija z 31. majem zaključila," je v torek dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti Janez Cigler Kralj.
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je vlada predvidela ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. Uporabil ga bo lahko
vsak delodajalec, ki vsaj 10 odstotkom zaposlenih ne bo mogel zagotavljati 90 odstotkov dela. Država bo za vsakega takšnega delavca
subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
Delodajalci si želijo tudi podaljšanje sedanjega ukrepa subvencioniranja čakanja na delo, vendar bo to v juniju veljalo le še za panogo turizma in
gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi. Katere so te dejavnosti, je odbor natančno določil z dopolnilom koalicije, med njimi pa so tudi
organiziranje razstav, specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost ter umetniško uprizarjanje.
"Oba ukrepa sta usmerjena v ohranitev čim večjega števila delovnih mest," je o subvencioniranju skrajšanega delovnega časa in podaljšanju
subvencioniranja čakanja na delo dejal minister.

Boni prenosljivi do drugega kolena
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Kot pomoč turizmu so predvideni tudi boni, ki jih bo mogoče uporabiti do konca leta za plačilo prenočitve oz. prenočitve z zajtrkom v
nastanitvenih objektih v Sloveniji. Turistične bone bodo prejele osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020, in sicer rojene do
vključno leta 2002 v vrednosti 200 evrov, mlajše pa v vrednosti 50 evrov. "Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek," je
povedal minister. Pričakovati je namreč, da bodo prejemniki bonov poleg prenočitve izkoristili še druge storitve.
V skladu s sprejetim dopolnilom koalicije bodo turistični 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.
Nekateri poslanci opozicije so predlagali, da naj bo vlada pri določitvi vrednosti bonov bolj ambiciozna, drugi pa, da naj se prejemnikom omogoči
izplačilo vrednosti v denarju ali pa razširi krog ponudnikov storitev, pri katerih jih bo mogoče izkoristiti.

Še precej nejasnosti glede turističnih bonov. "Na koncu bo račun za 200 evrov nižji."
Natančneje določeno, kje se boni lahko izkoristijo
Odbor je vse te predloge zavrnil, podprl pa je dopolnilo koalicije, s katerim se natančneje 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.
Predlog zakona prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Med njimi so državne pomoči v obliki
nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom. Približno 125 milijonov evrov je predvidenih
za zdravstvo, ker v času epidemije ni moglo izvajati velikega dela storitev.
Do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi protikoronski zakon, bodo zdaj upravičeni tudi vpoklicani pripadniki
civilne zaščite. Novi upravičenci so tudi zasebni izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu.

123

Novice.najdi.si
Država: Slovenija

28.05.2020
Četrtek, 10:47

Kazalo

http://novice.najdi.si/predogled/novica/caa103309a...

2/3

Za pospešitev naložb je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s
katerimi so se v začetku maja zaostrili pogoji za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so
poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik del torkove seje, a jim ni uspelo.
Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko imetnikom vstopnice izdali vrednotnico v enaki vrednosti.
Opoziciji je pri tem skoraj uspelo, da bi enako veljalo tudi za koncertne in kulturne prireditve.

Pregled tujih neposrednih naložb

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

Vlada namerava po tem zakonu tudi pregledati neposredne tuje naložbe, ali morda ne predstavljajo grožnje varnosti oz. javnemu redu. Pregled
naj bi se izvajal med letošnjim oktobrom in sredino leta 2023.

Poslanci bodo v petek potrjevali tretji protikoronski sveženj. Foto: DZ/Matija Sušnik

Opozicija kritična do dozdajšnjih ukrepov
Predstavniki vlade so morali poslušati številne kritike iz vrst opozicijskih poslancev. "Dosedanji ukrepi vlade so bili neučinkoviti," je dejala Jerca
Korče (LMŠ), Miha Kordiš (Levica) pa je dodal, da je bilo iz prvih dveh protikoronskih zakonov do 15. maja izkoriščenih samo kakšnih 20 odstotkov
pomoči. Soniboj Knežak (SD) je opozoril na kratkotrajnost ukrepov, ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa bo namreč po predlogu
veljal najdlje do konca tega leta, subvencioniranje čakanja na delo pa se za določene dejavnosti podaljšuje le za mesec dni. "Glavne težave nas še
čakajo," je menil.
Ker naj prva dva protikoronska zakona ne bi dosegla svojega namena ravno zato, ker se je hitelo s postopkom sprejemanja, so v Levici v
uvodu vztrajali, naj se obravnava preloži za nekaj dni. Vendar je odbor ta predlog zavrnil, seja se je nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z
dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in vloženih dopolnil.
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Na dogajanje se je v sredo odzval premier Janez Janša. Kot je opozoril, se poskuša s poniglavim zavlačevanjem preprečiti, da bi ukrepe sprejeli
pravočasno. "To je nizkotno in podlo. Ne vem, ali bo opoziciji koristilo, če bo več sto tisoč ljudi 1. junija, ker se zakon ne bo uveljavil, ostalo brez nujne
pomoči. Nikjer na svetu ni opozicije, ki bi celo noč zavlačevala sprejetje nekega zakona, ki je izrazito nepolitičen, napisan zato, da se vsem
pomaga," je dejal v pogovoru za Radio Ognjišče.

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

Dodal je še, da je ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, ki ga uvajajo tudi številne druge države, najučinkovitejši ukrep za
gospodarstvo. Po predlogu bo veljal do konca leta, če bo treba, pa ga bodo za nekaj mesecev podaljšali v prihodnje leto.
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Odbor za delo potrdil tretji protikoronski zakon:
Turistični boni naj bi bili prenosljivi

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

STA, M.R., 28.5.2020

Matija Sušnik

Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je v nadaljevanju torkove
maratonske seje uspel dokončati obravnavo predloga tretjega protikoronskega
zakona, v katerega je vlada vgradila za milijardo evrov ukrepov, s katerimi naj bi po
epidemiji novega koronavirusa gospodarstvu pomagali, da se ponovno zažene.
V torek so člani odbora o predlogu zakona o interventnih ukrepih za omilitev in
odpravo posledic epidemije covida-19 razpravljali 14 ur, v sredo še tri in pol. Zdaj je
zakonsko besedilo pripravljeno, da ga bo lahko DZ potrjeval na petkovi izredni seji.
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S sprejemom zakona se mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31.
majem iztekajo. "Zakon bo kot logično nadaljevanje prvih dveh protikoronskih
zakonov nudil prepotrebno in izjemno dragoceno podporo prebivalstvu, gospodarstvu
in trgu dela v razmerah, ko se bo epidemija z 31. majem zaključila," je v torek dejal
minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je vlada predvidela ukrep
subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. Koristil ga bo lahko vsak delodajalec,
ki vsaj 10 odstotkom zaposlenih ne bo mogel zagotavljati 90 odstotkov dela. Država
bo za vsakega takšnega delavca subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet
do 20 ur tedensko.
Delodajalci si želijo tudi podaljšanje sedanjega ukrepa subvencioniranja čakanja na
delo, vendar bo to v mesecu juniju veljalo le še za panogo turizma in gostinstva ter z
njo povezanimi dejavnostmi. Katere so te dejavnosti, je odbor natančno določil z
dopolnilom koalicije, med njimi pa so tudi organiziranje razstav, specialistična

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

zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost ter umetniško uprizarjanje.
"Oba ukrepa sta usmerjena v ohranitev čim večjega števila delovnih mest," je o
subvencioniranju skrajšanega delovnega časa in podaljšanju subvencioniranja
čakanja na delo dejal minister.
Turističnemu gospodarstvu naj bi pomagali tudi tako, da bo država vsem prebivalcem
Slovenije izdala bone, ki jih bo mogoče koristiti za plačilo nočitve oz. nočitve z
zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji.
Tudi o turitičnih bonih

Turistične bone bodo prejele 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. "Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek," je
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povedal minister. Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki bonov poleg nočitve
koristili še druge storitve.
V skladu s sprejetim dopolnilom koalicije bodo turistični 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 vlada pri določitvi vrednosti bonov
bolj ambiciozna, 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.
Predlog zakona prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

gospodarstva po epidemiji. Med njimi so državne pomoči v obliki nepovratnih in
povratnih sredstev za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom.
Približno 125 milijonov evrov je predvidenih za zdravstvo, ker v času epidemije ni
moglo izvajati velikega dela storitev.
Do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi
protikoronski zakon, bodo zdaj upravičeni tudi vpoklicani pripadniki civilne zaščite.
Novi upravičenci so tudi zasebni izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini
na domu.
S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona
predvidela podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v
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začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih
izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati, čemur so namenili
velik del torkove seje, a jim ni uspelo.
Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko
imetnikom vstopnice izdali vrednotnico v enaki vrednosti. Opoziciji je pri tem skoraj
uspelo, da bi enako veljalo tudi za koncertne in kulturne prireditve.
Vlada namerava po tem zakonu tudi pregledati neposredne tuje naložbe, ali morda
ne predstavljajo grožnje varnosti oz. javnemu redu. Pregled naj bi se izvajal med
letošnjim oktobrom in sredino leta 2023.
Ostre kritike iz opozicije

Predstavniki vlade so morali poslušati številne kritike iz vrst opozicijskih
poslancev. "Dosedanji ukrepi vlade so bili neučinkoviti," je dejala Jerca
Korče(LMŠ), Miha Kordiš (Levica) pa je dodal, da je bilo iz prvih dveh protikoronskih
zakonov do 15. maja izkoriščene zgolj kakšnih 20 odstotkov pomoči.

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

Soniboj Knežak (SD) je opozoril na kratkotrajnost ukrepov, ukrep subvencioniranja
skrajšanega delovnega časa bo namreč po predlogu veljal najdlje do konca tega leta,
subvencioniranje čakanja na delo pa se za določene dejavnosti podaljšuje le za
mesec dni. "Glavne težave nas še čakajo," je menil.
Odzval se je tudi Janša

Ker naj bi prva dva protikoronska zakona ne dosegla svojega namena ravno zato, ker
se je hitelo s postopkom sprejemanja, so v Levici uvodoma vztrajali, naj se
obravnavo preloži za nekaj dni. Vendar je odbor ta predlog zavrnil, seja se je
nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč
do posameznih členov in vloženih dopolnil.
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Na dogajanje se je v sredo odzval premier Janez Janša. Kot je opozoril, se poskuša
s poniglavim zavlačevanjem preprečiti, da bi ukrepe sprejeli pravočasno. "To je
nizkotno in podlo. Ne vem, ali bo opoziciji koristilo, če bo več stotisoč ljudi 1. junija,
ker se zakon ne bo uveljavil, ostalo brez nujne pomoči. Nikjer na svetu ni opozicije, ki
bi celo noč zavlačevala sprejem nekega zakona, ki je izrazito nepolitičen, napisan
zato, da se vsem pomaga,"je dejal v pogovoru za Radio Ognjišče.
Kot je še dejal, je ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, ki ga uvajajo
tudi številne druge države, najbolj učinkovit ukrep za gospodarstvo. Po predlogu bo
veljal do konca leta, če bo potrebno, pa se ga bo za nekaj mesecev podaljšalo v

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

prihodnje leto.
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MARATONSKO SEJO ZAKLJUČILI SREDI NOČI: Tretji
protikoronski zakon vendarle pripravljen za sprejem
Slovenija
T.R. - Uredništvo/STA - Foto: Twitter/Vlada RS/Janez Cigler Kralj, pexels.com, unsplash.com - 28.05.2020 ob 07:55

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, družino, socialne zadeve in invalide je v nadaljevanju torkove maratonske seje ponoči uspel
dokončati obravnavo predloga tretjega protikoronskega zakona, v katerega je vlada vgradila za milijardo evrov
ukrepov, s katerimi naj bi po epidemiji novega koronavirusa gospodarstvu pomagali, da se ponovno zažene.
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Janez Cigler Kralj
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V torek so člani odbora o predlogu zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida19 razpravljali 14 ur, v sredo še tri in pol. Zdaj je zakonsko besedilo pripravljeno, da ga bo lahko DZ potrjeval na
petkovi izredni seji.
S sprejemom zakona se mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31. majem iztekajo. "Zakon bo kot
logično nadaljevanje prvih dveh protikoronskih zakonov nudil prepotrebno in izjemno dragoceno podporo
prebivalstvu, gospodarstvu in trgu dela v razmerah, ko se bo epidemija z 31. majem zaključila," je v torek dejal
minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je vlada predvidela ukrep subvencioniranja skrajšanega
delovnega časa. Koristil ga bo lahko vsak delodajalec, ki vsaj 10 odstotkom zaposlenih ne bo mogel zagotavljati 90
odstotkov dela. Država bo za vsakega takšnega delavca subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur
tedensko.
Delodajalci si želijo tudi podaljšanje sedanjega ukrepa subvencioniranja čakanja na delo, vendar bo to v mesecu
juniju veljalo le še za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi. Katere so te dejavnosti, je
odbor natančno določil z dopolnilom koalicije, med njimi pa so tudi organiziranje razstav, specialistična
zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost ter umetniško uprizarjanje.
"Oba ukrepa sta usmerjena v ohranitev čim večjega števila delovnih mest," je o subvencioniranju skrajšanega
delovnega časa in podaljšanju subvencioniranja čakanja na delo dejal minister.
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Turističnemu gospodarstvu naj bi pomagali tudi tako, da bo država vsem prebivalcem Slovenije izdala bone, ki jih bo
mogoče koristiti za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji. Turistične bone bodo
prejele 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. "Vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek," je
povedal minister. Pričakovati namreč je, da bodo prejemniki bonov poleg nočitve koristili še druge storitve.
V skladu s sprejetim dopolnilom koalicije bodo turistični 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 vlada pri določitvi vrednosti bonov bolj ambiciozna, 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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Predlog zakona prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Med njimi so
državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in
kmetom. Približno 125 milijonov evrov je predvidenih za zdravstvo, ker v času epidemije ni moglo izvajati velikega
dela storitev. Do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi protikoronski zakon, bodo
zdaj upravičeni tudi vpoklicani pripadniki civilne zaščite. Novi upravičenci so tudi zasebni izvajalci institucionalnega
varstva in pomoči družini na domu.
S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela podaljšanje ukrepov na
področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje nevladnih
organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik
del torkove seje, a jim ni uspelo.
Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko imetnikom vstopnice izdali
vrednotnico v enaki vrednosti. Opoziciji je pri tem skoraj uspelo, da bi enako veljalo tudi za koncertne in kulturne
prireditve.
Vlada namerava po tem zakonu tudi pregledati neposredne tuje naložbe, ali morda ne predstavljajo grožnje varnosti
oz. javnemu redu. Pregled naj bi se izvajal med letošnjim oktobrom in sredino leta 2023.
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Miha Kordiš
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Predstavniki vlade so morali poslušati številne kritike iz vrst opozicijskih poslancev. "Dosedanji ukrepi vlade so
bili neučinkoviti," je dejala Jerca Korče (LMŠ), Miha Kordiš (Levica) pa je dodal, da je bilo iz prvih dveh
protikoronskih zakonov do 15. maja izkoriščene zgolj kakšnih 20 odstotkov pomoči.
Soniboj Knežak (SD) je opozoril na kratkotrajnost ukrepov, ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa
bo namreč po predlogu veljal najdlje do konca tega leta, subvencioniranje čakanja na delo pa se za določene
dejavnosti podaljšuje le za mesec dni. "Glavne težave nas še čakajo," je menil.
Ker naj bi prva dva protikoronska zakona ne dosegla svojega namena ravno zato, ker se je hitelo s postopkom
sprejemanja, so v Levici uvodoma vztrajali, naj se obravnavo preloži za nekaj dni. Vendar je odbor ta predlog zavrnil,
seja se je nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč do posameznih
členov in vloženih dopolnil.
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Na dogajanje se je v sredo odzval premier Janez Janša. Kot je opozoril, se poskuša s poniglavim
zavlačevanjempreprečiti, da bi ukrepe sprejeli pravočasno. "To je nizkotno in podlo. Ne vem, ali bo opoziciji
koristilo, če bo več stotisoč ljudi 1. junija, ker se zakon ne bo uveljavil, ostalo brez nujne pomoči. Nikjer na svetu ni
opozicije, ki bi celo noč zavlačevala sprejem nekega zakona, ki je izrazito nepolitičen, napisan zato, da se vsem
pomaga," je dejal v pogovoru za Radio Ognjišče.
Kot je še dejal, je ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, ki ga uvajajo tudi številne druge
države,najbolj učinkovit ukrep za gospodarstvo. Po predlogu bo veljal do konca leta, če bo potrebno, pa se ga bo za
nekaj mesecev podaljšalo v prihodnje leto.

Preberi več iz teme:

dz

Janez Cigler Kralj

Jerca Korše

Miha Kordiš

obravnava

skrajšani delovni čas

Soniboj Knežak

tretji protikoronski zakon
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Ustavno sodišče o pobudi nevladnikov za oceno
ustavnosti prvega protikoronskega zakona
28.05.2020 07:39

Ljubljana, 28. maja (STA) - Ustavno sodišče RS bo danes obravnavalo pobudo
nevladnih organizacij za oceno ustavnosti zakona o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije novega koronavirusa in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo. Čeprav vlada trdi, da pobudniki z iztekanjem veljavnosti zakona
ostajajo brez pravnega interesa, se slednji s tem ne strinjajo.
Društvo za sonaraven razvoj Focus, Društvo za preučevanje rib Slovenije in Lutra - inštitut
za ohranjanje naravne dediščine so v začetku maja vložili pobudo za oceno ustavnosti
100.d, 100.e, 100.f in 100.g člena noveliranega prvega protikoronskega zakona. Gre za
člene s področja gradnje objektov.
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100.d člen posega v projekte, ki so bili z uveljavitvijo gradbenega zakona leta 2018 v fazi
pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Za vse te projekte predlog omogoča, da
avtomatsko preidejo v integralni postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. 100.e člen
omogoča začetek gradnje projektov še pred pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja, na
podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja.
100.f člen dviguje zahteve za sodelovanje nevladnih organizacij, ki imajo status, da delujejo
v javnem interesu, v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja na najmanj 50 aktivnih
članov za društva, najmanj tri zaposlene s sedmo stopnjo izobrazbe za zavode oz. najmanj
10.000 evrov premoženja za ustanove. Vsi pogoji morajo biti izpolnjeni tudi za dve leti
nazaj. 100.g člen pa enake pogoje uvaja še za nevladne organizacije, ki zoper gradbeno
dovoljenje uresničuje pravno varstvo na podlagi gradbenega zakona ali zakona o
ohranjanju narave.
Vlada je na dopisni seji prejšnji teden sprejela stališče, da je s 15. majem preklicala
epidemijo, kar pomeni, da se veljavnost ukrepov, zoper katere je vložena predmetna
pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti, z 31. majem izteka. "Pobudnice so s preklicem
epidemije izgubile pravni interes za vložitev pobude za oceno ustavnosti omenjenih delov
zakona, saj bo ureditev, ki posega v njihov pravni položaj, prenehala veljati," je prepričana.
Vlada ocenjuje tudi, da pobudnice niso izkazale nastanka škode v primeru, če se sprejeti
ukrepi še naprej izvršujejo.
A hkrati vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvideva, da se ukrepi od
100.b do 100.h člena prvega protikoronskega zakona podaljšajo do 31. decembra 2021.
Gre torej za vse člene, ki so sporni za pobudnike ustavne presoje.
Senka Šifkovič Vrbica iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij je za STA
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ocenila, da je situacija nenavadna oz. unikatna. A dejstvo je, da je prvi protikoronski zakon
danes, ko ga bo obravnavalo sodišče, še v veljavi. Že v petek pa bi lahko bil potrjen tudi
tretji protikoronski zakon, ki bi veljavnost členov podaljšal še do konca leta 2021.
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Obenem je dejstvo, da so posledice zakona lahko že nastale, poudarja Šifkovič Vrbica:
"Učinki so se lahko že zgodili." Če bi sodišče ugotovilo, da so bile določene odločitve
sprejete na podlagi neustavnih določil, bi bilo treba stanje sanirati. Na kak način, pa bi
moralo določiti ustavno sodišče.
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Po končani obravnavi na odboru tretji protikoronski sveženj v petek na tnalu DZ-ja

Opozicija kritična do doslej sprejetih ukrepov
K. T.| 28. maj 2020 ob 06 53
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Minister Cigler Kralj je glede uvedbe bonov dejal, da vlada računa, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek. Foto: BoBo

Odboru DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je v nadaljevanju torkove maratonske seje pozno ponoči le uspelo
dokončati obravnavo predloga tretjega protikoronskega zakona, v katerem so ukrepi za zagon gospodarstva, ocenjeni na
milijardo evrov.

V torek so člani odbora o predlogu zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19 razpravljali 14
ur, vsredo še tri in pol. Zdaj je zakonsko besedilo pripravljeno, da ga bo lahko DZ potrjeval na petkovi izredni seji. Veljavni ukrepi se sicer z 31.
majem iztekajo. "Zakon bo kot logično nadaljevanje prvih dveh protikoronskih zakonov nudil prepotrebno in izjemno dragoceno podporo
prebivalstvu, gospodarstvu in trgu dela v razmerah, ko se bo epidemija z 31. majem zaključila," je v torek dejal minister za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je vlada predvidela ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. Uporabil ga bo
lahko vsak delodajalec, ki vsaj 10 odstotkom zaposlenih ne bo mogel zagotavljati 90 odstotkov dela. Država bo za vsakega takšnega delavca
subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
Delodajalci si želijo tudi podaljšanje sedanjega ukrepa subvencioniranja čakanja na delo, vendar bo to v juniju veljalo le še za panogo turizma
in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi. Katere so te dejavnosti, je odbor natančno določil z dopolnilom koalicije, med njimi pa so tudi
organiziranje razstav, specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost ter umetniško uprizarjanje.
"Oba ukrepa sta usmerjena v ohranitev čim večjega števila delovnih mest," je o subvencioniranju skrajšanega delovnega časa in podaljšanju
subvencioniranja čakanja na delo dejal minister.

Boni prenosljivi do drugega kolena

Kot pomoč turizmu so predvideni tudi boni, ki jih bo mogoče uporabiti do konca leta za plačilo prenočitve oz. prenočitve z
zajtrkom vnastanitvenih objektih v Sloveniji. Turistične bone bodo prejele osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020, in
sicer rojene do vključno leta 2002 v vrednosti 200 evrov, mlajše pa v vrednosti 50 evrov. "Vlada računa, da bo ta vloženi denar
prinesel multiplikativni učinek," je povedal minister. Pričakovati je namreč, da bodo prejemniki bonov poleg prenočitve izkoristili še druge
storitve.
V skladu s sprejetim dopolnilom koalicije bodo turistični 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.
Nekateri poslanci opozicije so predlagali, da naj bo vlada pri določitvi vrednosti bonov bolj ambiciozna, drugi pa, da naj se prejemnikom
omogoči izplačilo vrednosti v denarju ali pa razširi krog ponudnikov storitev, pri katerih jih bo mogoče izkoristiti.
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Še precej nejasnosti glede turističnih bonov. "Na koncu bo račun za 200 evrov nižji."
Natančneje določeno, kje se boni lahko izkoristijo

Odbor je vse te predloge zavrnil, podprl pa je dopolnilo koalicije, s katerim se natančneje 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.
Predlog zakona prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Med njimi so državne pomoči v obliki
nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom. Približno 125 milijonov
evrov jepredvidenih za zdravstvo, ker v času epidemije ni moglo izvajati velikega dela storitev.
Do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi protikoronski zakon, bodo zdaj upravičeni tudi vpoklicani pripadniki
civilne zaščite. Novi upravičenci so tudi zasebni izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu.
Za pospešitev naložb je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje,
s katerimi so se v začetku maja zaostrili pogoji za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so
poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik del torkove seje, a jim ni uspelo.
Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko imetnikom vstopnice izdali vrednotnico v enaki
vrednosti. Opoziciji je pri tem skoraj uspelo, da bi enako veljalo tudi za koncertne in kulturne prireditve.

Pregled tujih neposrednih naložb

Vlada namerava po tem zakonu tudi pregledati neposredne tuje naložbe, ali morda ne predstavljajo grožnje varnosti oz. javnemu redu.
Pregled naj bi se izvajal med letošnjim oktobrom in sredino leta 2023.
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Poslanci bodo v petek potrjevali tretji protikoronski sveženj. Foto: DZ/Matija Sušnik

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

Opozicija kritična do dozdajšnjih ukrepov

Predstavniki vlade so morali poslušati številne kritike iz vrst opozicijskih poslancev. "Dosedanji ukrepi vlade so bili neučinkoviti," je dejala
Jerca Korče (LMŠ), Miha Kordiš (Levica) pa je dodal, da je bilo iz prvih dveh protikoronskih zakonov do 15. maja izkoriščenih samo kakšnih 20
odstotkov pomoči. Soniboj Knežak (SD) je opozoril na kratkotrajnost ukrepov, ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa bo namreč
po predlogu veljal najdlje do konca tega leta, subvencioniranje čakanja na delo pa se za določene dejavnosti podaljšuje le za mesec
dni. "Glavne težave nas še čakajo," je menil.
Ker naj prva dva protikoronska zakona ne bi dosegla svojega namena ravno zato, ker se je hitelo s postopkom sprejemanja, so v Levici v
uvodu vztrajali, naj se obravnava preloži za nekaj dni. Vendar je odbor ta predlog zavrnil, seja se je nadaljevala, v opoziciji pa so se odzvali z
dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč do posameznih členov in vloženih dopolnil.
Na dogajanje se je v sredo odzval premier Janez Janša. Kot je opozoril, se poskuša s poniglavim zavlačevanjem preprečiti, da bi ukrepe
sprejeli pravočasno. "To je nizkotno in podlo. Ne vem, ali bo opoziciji koristilo, če bo več sto tisoč ljudi 1. junija, ker se zakon ne bo uveljavil,
ostalo brez nujne pomoči. Nikjer na svetu ni opozicije, ki bi celo noč zavlačevala sprejetje nekega zakona, ki je izrazito nepolitičen, napisan
zato, da se vsem pomaga," je dejal v pogovoru za Radio Ognjišče.
Dodal je še, da je ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, ki ga uvajajo tudi številne druge države, najučinkovitejši ukrep za
gospodarstvo. Po predlogu bo veljal do konca leta, če bo treba, pa ga bodo za nekaj mesecev podaljšali v prihodnje leto.
tretji protikoronski sveženj

odbor

boni
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s
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prenehajo

odstavek

v

trenutka,

do

vse

pa

stajanju

v letu

iz

storitvi

snemanja ali

se

motorjev

vzleteti,

dron
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PROMOCIJA REVIJE ENERGETIK
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SEJEM DOM, Ljubljana (4. 3.
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mednarodnem sejmu

ugotavljamo, da je revija

DOM v Ljubljani je v letošnjem

prepoznavna doma

letu razstavljalo

zastopništev tudi v
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Okoljski minister se bo srečal s predstavniki MI za 3. razvojno os

Predstavnike Mladinske iniciative za 3. razvojno os bo danes sprejel minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak. Tema
pogovora bo predlog nove gradbene zakonodaje, ki bi po mnenju ministrstva pospešila gradnjo 3. razvojne osi na Koroško.
Korošci, pa tudi prebivalci Savinjsko – šaleške regije že dolgo čakajo na gradnjo 3. razvojne osi, saj le sodobna hitra cesta
lahko pospeši razvoj regije.
Naj spomnimo, da je združenje Rovo na upravno sodišče vložilo tožbo zoper odločbo o izdaji gradbenega dovoljenja za prva
začetna dela na severnem delu 3. razvojne osi pri Gaberkah s predlogom za izdajo začasne odredbe, potem, ko je Ministrstvo
za okolje in prostor gradbeno dovoljenje izdalo 6. marca. Upravno sodišče jih je nato zavrnilo, saj niso stranka v postopku
izdaje dovoljenja, nakar so se pritožili.
V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os so bili nad tem zgroženi, češ, da želi združenje Rovo prekiniti dolgoletna prizadevanja
Korošcev za začetek gradnje in so njihovo potezo označili kot prefinjeno taktiko. Vsak birokratski zaplet bi pomenil ogrožanje
pridobljenega okoljevarstvenega soglasja za odsek Velenje – Slovenj Gradec, ki se izteče junija letos.
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POMEMBNO OBVESTILO
ZA VSE IZVAJALCE DEL VPIS V

-

IMENIK VODIJ DEL

PODALŠUJE SE

PREHODNO OBDOBJE

Državni zbor RS, je na izredni seji 29. 04. 2020, sprejel

optimalnem poteku aktivnosti traja približno do pol drugo

s katero podaljšuje

leto. Podoben čas je potreben za pridobitev delovodskega

spremembo Gradbenega zakona,
prehodno obdobje za

izvajalce del (120. člen). Prehodno

vendar je prijava nanj

Sprejeto pomeni, da imajo vsi

di

Gradbeni

zakon),

izvajalci, ki so svoje poslova-

1. 6. 2018 (takrat je stopil v veljavo novi

nje pričeli že pred

in

izvajajo svoje storitve

na novogra-

dnjah, pa še do sedaj niso uredili zakonske zahteve (14.
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izpita. Za strokovni izpit je potrebno nekoliko manj časa,

obdobje se podaljša za dve leti, do 31. maja 2022.

in

v jeseni).

Za vse izvajalce del, ki imajo dokončano vsaj srednjo poklicno izobrazbo in tri leta delovnih izkušenj, je najprimernejša rešitev opravljanje mojstrskega izpita, za področje

člena Gradbenega zakona), da morajo v imenik vodij

del, kijih

del vpisati vsaj eno redno zaposleno osebo, z ustrezno

prijavo

strokovno izobrazbo

Dodatne informacije

in opravljenimi

izpiti (mojstrski ali

delovodski ali strokovni izpit), za izpolnitev tega pogoja,
še

dve leti časa.

Vsi kasneje registrirani izvajalci

ugodnosti

možna samo dvakrat letno (spomla-

posamezen izvajalec izvaja. Letos je zadnji rok za

na mojstrski

izpit 25.

september 2020.

in potrebni prijavni

obrazci so do-

segljivi na SPLETNI STRANI OZS pod zavihkom mojstrski
izpiti. Po opravljenem mojstrskem izpitu, se predstavnik

prehodnega obdobja nimajo, pogoje morajo izpolnjevati

izvajalca lahko vpiše v imenik vodij del pri OZS. Za tiste, ki

takoj ob začetku opravljanja dejavnosti.

opravijo delovodski izpit, je vpis v imenik vodij del na GZS,

Ker večje število, predvsem manjših gradbenih obrtni-

kjer se tudi opravljajo vsi zahtevani izpiti.

kov in podjetij, tega pogoja še ne izpolnjuje, kar je delno

Za tehnike in inženirje, ki imajo ustrezne delovne izkušnje

posledica trenutnih okoliščin epidemije, delno pa tudi

na področju

zaradi slabega odziva izvajalcev samih, je to pomemben

stroke), je najprimernejša

dosežek, ki gaje Obrtno-podjetniška zbornica s svojimi

ga izpita za vodenje del na Inženirski zbornici Slovenije.

strokovnimi sekcijami dosegla s pomočjo Državnega sveta

Pomembna je čimprejšnja prijava, ki jo je zaradi poveča-

RS in razumevanjem vseh poslanskih skupin v Državnem

nega

zboru.

posameznim izpitnim rokom.

vodenja del (gradbene, strojne in elektro

povpraševanja potrebno oddati vsaj 70 dni pred

V razpravi v Državnem zboru je bilo večkrat jasno poudar-

Ni več časa

jeno, da je podaljšanje zadnja priložnost za vse, ki

priporoči, ki

želijo

rešitev opravljanje strokovne-

za oklevanje, zato se vsem izvajalcem del

še nimajo opravljenih zahtevanih izpitov

poslovati v gradbeništvu, predvsem na novogradnjah, in

(mojstrski, delovodski,

predvidenih izpitov še niso opravili. Dve leti se sliši kot dol-

strokovne izobrazbe na svojem delovnem področju,

go obdobje, vendar je potrebno upoštevati, da pridobitev

da takoj pristopijo k opravljanju zahtevanih izpitov,

ustreznega

izpita

-

mojstrskega izpita, zahteva čas, ki ob

strokovni),

oziroma ustrezne

da še pravočasno ujamejo zakonsko podaljšani rok.

149

O-sta.si
Država: Slovenija

28.05.2020
Četrtek, 15:28

Kazalo

https://o-sta.si/27190/mladinska-iniciativa-za-3-r...

1/3

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

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os z
ministrom za okolje in prostor o
pospešitvi gradnje hitre ceste na
Koroško

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os podpira napore za spremembo gradbene
zakonodaje, katero je predlagalo Ministrstvo za okolje in prostor in po mnenju ministrstva
pomeni možnost za pospešitev gradnje 3. razvojne osi na Koroško!
Spomnimo, da je Korošce v času korona krize šokirala informacija, da je neko novomeško
okoljevarstveno združenje vložilo tožbo na upravno sodišče, s katero je želelo izpodbijati
težko pričakovano gradbeno dovoljenje za pričetek gradnje 3 razvojne osi med Velenjem
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težko pričakovano gradbeno dovoljenje za pričetek gradnje 3. razvojne osi med Velenjem
in Slovenj Gradcem. Dejstvo je, da je postopek sprejema uredbe o državnem prostorskem
načrtu za relacijo 3. razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem potekal skoraj 10 let,
v katerem je bilo potrebno pridobiti do 30 mnenj nosilcev urejanja prostora! Z nenehnim
vračanjem na začetek postopka, s predlogi za nove trase, nove študije, z raznimi
blokadami gradnje 3. razvojne osi, se kažejo vrzeli trenutne gradbene zakonodaje.
Mladinska iniciativa za 3. razvojno os predlaga Ministrstvu za okolje in prostor, da se
postopki gradnje večje infrastrukture izvajajo tako, da se v prvi fazi, ko poteka umeščanje
objektov v prostor, v postopek lahko vključuje širša zainteresirana javnost, ki poda
predloge, do katerih se mora stroka in načrtovalec infrastrukture opredeliti. V naslednjih,
izvedbenih fazah, ko so npr. odkupi nepremičnin, projektiranje, gradbeno dovoljenje, pa
Mladinska iniciativa predlaga, da se v postopek lahko vključujejo samo tiste stranke, ki so
neposredno vključene v gradnjo oz. so neposredno prizadete. S tem naj se prepreči
nenehno vračanje na začetek projekta in prepreči vedno znova odpirati razprave o
smiselnosti gradnje in trasiranju, ki so bile po dolgotrajnih in zahtevnih strokovnih
postopkih že pred več leti opravljene!
Ob tem Mladinska iniciativa dodaja, morajo postopki umeščanja infrastrukture v prostor
potekati v skladu z najvišjimi strokovnimi standardi varovanja okolja, hkrati pa je potrebno
razumsko upoštevati pomen gradnje infrastrukture, ki Sloveniji prinaša decentralizirani
razvoj!
Srečanja z ministrom za okolje in prostor mag. Andrejem Vizjakom sta se v prostorih
ministrstva, dne 28. maja 2020, udeležila predstavnika Mladinske iniciative za 3. razvojno
os Aljaž Verhovnik in Andrej Grobelnik.
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Korošci "HOČ'MO CESTO!"
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Naročnik: Mladinski svet Ravne na Koroškem
Objava: 28.05.2020 15:27
Ključne besede:

Kontakt
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Mladinski svet Ravne na Koroškem
Prežihova ulica 7
2390 Ravne na Koroškem
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Tretji protikoronski zakon kljub primitivnemu nagajanju
ekstremistične Levice pripravljen za sprejem
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Napisal V. D.

Comments:DISQUS_COMMENTS

Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide vodi Eva Irgl. Foto: Veronika Savnik

Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je v nadaljevanju torkove maratonske
seje uspel dokončati obravnavo predloga tretjega protikoronskega zakona, v katerega je
vlada vgradila za milijardo evrov ukrepov, s katerimi naj bi po epidemiji novega koronavirusa
gospodarstvu pomagali, da se ponovno zažene.
V torek so člani odbora o predlogu zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
epidemije covida-19 razpravljali 14 ur, danes še tri in pol. Zdaj je zakonsko besedilo pripravljeno, da
ga bo lahko DZ potrjeval na petkovi izredni seji.
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S sprejemom zakona se mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31. majem iztekajo.
"Zakon bo kot logično nadaljevanje prvih dveh protikoronskih zakonov nudil prepotrebno in izjemno
dragoceno podporo prebivalstvu, gospodarstvu in trgu dela v razmerah, ko se bo epidemija z 31.
majem zaključila," je v torek dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Janez Cigler Kralj.
Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je vlada predvidela ukrep subvencioniranja
skrajšanega delovnega časa. Koristil ga bo lahko vsak delodajalec, ki vsaj 10 odstotkom zaposlenih
ne bo mogel zagotavljati 90 odstotkov dela. Država bo za vsakega takšnega delavca
subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.
Delodajalci si želijo tudi podaljšanje sedanjega ukrepa subvencioniranja čakanja na delo, vendar bo
to v mesecu juniju veljalo le še za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi.
Katere so te dejavnosti, je odbor natančno določil z dopolnilom koalicije, med njimi pa so tudi
organiziranje razstav, specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost ter umetniško
uprizarjanje.
"Oba ukrepa sta usmerjena v ohranitev čim večjega števila delovnih mest," je o subvencioniranju
skrajšanega delovnega časa in podaljšanju subvencioniranja čakanja na delo dejal minister.

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

Turističnemu gospodarstvu naj bi pomagali tudi tako, da bo država vsem prebivalcem Slovenije
izdala bone, ki jih bo mogoče koristiti za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih
objektih v Sloveniji.
Turistične bone bodo prejele 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. "Vlada računa, da
bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek," je povedal minister. Pričakovati namreč je, da
bodo prejemniki bonov poleg nočitve koristili še druge storitve.
V skladu s sprejetim dopolnilom koalicije bodo turistični 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 vlada pri določitvi vrednosti bonov bolj ambiciozna,
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.

154

Demokracija.si
Država: Slovenija

28.05.2020
Četrtek, 12:23

Kazalo

http://www.demokracija.si/slovenija/tretji-protiko...

3/3

Predlog zakona prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po
epidemiji. Med njimi so državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja, kot
tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom. Približno 125 milijonov evrov je predvidenih za
zdravstvo, ker v času epidemije ni moglo izvajati velikega dela storitev.
Do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi protikoronski zakon, bodo
zdaj upravičeni tudi vpoklicani pripadniki civilne zaščite. Novi upravičenci so tudi zasebni izvajalci
institucionalnega varstva in pomoči družini na domu.
S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvidela
podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo
pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so
poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik del torkove seje, a jim ni uspelo.
Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko imetnikom
vstopnice izdali vrednotnico v enaki vrednosti. Opoziciji je pri tem skoraj uspelo, da bi enako veljalo
tudi za koncertne in kulturne prireditve.
Vlada namerava po tem zakonu tudi pregledati neposredne tuje naložbe, ali morda ne predstavljajo
grožnje varnosti oz. javnemu redu. Pregled naj bi se izvajal med letošnjim oktobrom in sredino leta
2023.
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Predstavniki vlade so morali poslušati številne neutemeljene kritike iz vrst opozicijskih poslancev ter
njihovo primitivno, poniglavo in bebavo zavlačevanje, ki ga je simboliziral poslanec ekstremistične
Levice Miha Kordiš.
Na dogajanje se je v sredo odzval premier Janez Janša. Kot je opozoril, se poskuša s poniglavim
zavlačevanjem preprečiti, da bi ukrepe sprejeli pravočasno. "To je nizkotno in podlo. Ne vem, ali bo
opoziciji koristilo, če bo več stotisoč ljudi 1. junija, ker se zakon ne bo uveljavil, ostalo brez nujne
pomoči. Nikjer na svetu ni opozicije, ki bi celo noč zavlačevala sprejem nekega zakona, ki je izrazito
nepolitičen, napisan zato, da se vsem pomaga," je dejal v pogovoru za Radio Ognjišče.
Kot je še dejal, je ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, ki ga uvajajo tudi številne
druge države, najbolj učinkovit ukrep za gospodarstvo. Po predlogu bo veljal do konca leta, če bo
potrebno, pa se ga bo za nekaj mesecev podaljšalo v prihodnje leto.
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Srečanje ministra mag. Vizjaka z Mladinsko
iniciativo za 3. razvojno os: »Naredili bomo vse,
da bodo postopki učinkoviti«
28. 5. 2020

Ministrstvo za okolje in prostor

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

Minister mag. Andrej Vizjak se je sestal s predstavniki Mladinske iniciative za
3. razvojno os na temo gradbene zakonodaje, s poudarkom na 3. razvojni osi.
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Uvodoma je minister mag. Vizjak spomnil, da je tudi primer Tretje razvojne osi botroval, da »smo
na MOP v okviru protikriznih ukrepov predlagali nekatere spremembe gradbene zakonodaje v
smislu učinkovitejše gradnje. Eden izmed teh ukrepov je tudi ta, da se lahko prične graditi na
podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja, torej ni treba čakati na pravnomočnost.«
Minister mag. Vizjak je poudaril, da »smo imeli danes razpravo v Državnem zboru RS glede
ustavnosti členov in tudi mnenje Zakonodajno pravne službe DZ je, da je v skladu s slovensko
zakonodajo praviloma vsaka odločba (in gradbeno dovoljenje je odločba) izvršljiva takrat, ko je
dokončna.«

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

Minister je še izrazil željo, da »se Tretja razvojna os prične čim prej graditi po fazah v skladu s
pridobljenimi dokončnimi gradbenimi dovoljenji.«
Minister je vzporedno s tem delil svoje spomine študentskih let, »ko smo se iz Brežic po »stari
Dolenjki« vozili do Ljubljane 2 uri. Kot študent sem takrat tehtal, po kateri cesti bomo šli. To je bila
huda razvojna ovira za tisti del Slovenije, ki je bil potem rešen z izgradnjo avtoceste. Osebno sem
čutil to stisko mladih Korošcev, njihove zahteve so povsem na mestu in jih podpiram. Na MOP
bomo naredili vse, da bodo postopki prostorskega umeščanja in izdaje gradbenih dovoljenj tekli
kar se da učinkovito in nemoteno.«
Aljaž Verhovnik, koordinator Mladinske iniciative za Tretjo razvojno os je poudaril, da iniciativa
podpira napore MOP in Vlade RS, da se bo prva lopata zgodila letos in »srčno upam, da bo do
tega res prišlo.« Spomnil je, da je Korošce močno šokirala informacija, da je »neko novomeško
združenje vložilo pritožno na upravno sodišče, s katero je z naših vidikov nerazumno želelo
izpodbijati že pridobljeno gradbeno dovoljenje za pričetek gradnje tretje razvojne osi.«
Georgi Bangiev, direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na MOP je z namenom
jasnejše predstavitve učinkovanja ukrepov za učinkovitejše gradnje predstavil shemo, iz katere
izhaja, da so na primer javnosti, civilne iniciative in lastniki še vedno vključeni. Postopki namreč
ostajajo nespremenjeni oziroma takšni kot so bili doslej. Kot je v izjavi poudaril minister mag.
Vizjak, je »vsak posameznik v fazi postopka poklican, da poda svoje mnenje.«
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Shema - Postopek izdaje integralnega dovoljenja po veljavnem GZ in po predlogu sprememb in
dopolnitev GZ in po ZIUZEOP
Tonski posnetki iz izjave za medije:
- minister mag. Andrej Vizjak;
- koordinator Mladinske iniciative za Tretjo razvojno os Aljaž Verhovnik;

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

- generalni direktor Georgi Bangiev.
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Avstrijci se čudijo slovenskemu konceptu
oddajanja del tujcem
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Vir Dnevnik

28.05.2020 22:00

4

Slovenski gradbinci so si enotni, da bi morala država pospešiti izvedbo infrastrukturnih projektov,
saj ima gradbeništvo številne multiplikativne učinke. Ob tem poudarjajo, da bi morala pri izbiri
izvajalcev dati prednost našim podjetjem, ne pa da...
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Avstrijci se čudijo slovenskemu konceptu oddajanja del
tujcem
Dnevnik
PETEK, 29. MAJ 2020 OB 00:00
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Slovenski gradbinci so si enotni, da bi morala država pospešiti izvedbo infrastrukturnih
projektov, saj ima gradbeništvo številne multiplikativne učinke. Ob tem poudarjajo, da bi
morala pri izbiri izvajalcev dati prednost našim podjetjem, ne pa da...
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Odbor DZ prek predloga zakona za zagon investicij po
epidemiji
28.05.2020 19:52

Ljubljana, 28. maja (STA) - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je
danes potrdil predlog zakona, po katerem bi vlada določila nabor pomembnih
investicij, ki bi imele prednostno obravnavo pri pristojnih organih, da bi čim prej
stekle in pomagale zagnati gospodarstvo. Koalicija ga pozdravlja, del opozicije pa
ima pomisleke, saj da je preohlapen in tudi nepotreben.
Predlog interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon
gospodarstva po epidemiji covida-19, ki je v DZ v obravnavi po nujnem postopku,
predvideva, da bo vlada sprejela seznam pomembnih investicij, ki ga bodo predlagala
posamezna ministrstva. Investicije na seznamu bodo imele prednostno obravnavo pri
pristojnih organih, tudi v primeru upravnih sporov zoper upravne akte, ki so povezani s
posamezno investicijo.

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

Cilj je, da se začnejo investicije čim prej izvajati, saj bodo zaradi velikih multiplikativnih
učinkov, ki jih ima gradbeništvo na celotno gospodarstvo, prispevale k okrevanju
gospodarstva, ki ga letos po napovedih čaka znaten padec.
Predvideno je, da bo ministrstvo za okolje in prostor imenovalo koordinacijsko skupino,
katere naloga bo usklajevanje in pospešitev postopkov pridobivanja dovoljenj s tem, da bi
se za posamezno investicijo soglasja in mnenja pridobivalo sočasno in da se postopki ne bi
podvajali. Ne bo pa skupina posegala v postopke, te bodo vodili pristojni organi,
upoštevana bo vsa veljavna zakonodaja, je državna sekretarka na ministrstvu za okolje in
prostor Metka Gorišek zavrnila bojazni opozicije glede pristojnosti te skupine. V skupini
bodo direktorji direktoratov na okoljskem ministrstvu in predstavniki ostalih ministrstev, ki
bodo uvrstila posamezne projekte na seznam, je povedala.
Skupina bo investicije glede na stopnjo pripravljenosti in zagotovitev virov financiranja
razvrstila v tri prioritetne liste. Na prvi listi bodo projekti, za katere je mogoče gradbeno
dovoljenje dobiti do konca leta 2020, in na drugi tisti, za katere je mogoče gradbeno
dovoljenje dobiti do konca leta 2021. Projekti na teh dveh listah bodo morali biti vredni vsaj
pet milijonov evrov. Na tretji listi bodo projekti, ki jih bo treba umestiti v strateške dokumente
posameznih ministrstev in ki zahtevajo pripravo državnega prostorskega načrta, njihova
vrednost pa bo morala biti vsaj 25 milijonov evrov.
Predlog tudi predvideva, da bi se pri javnih naročilih upoštevalo smernice Evropske
komisije o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU. Po teh
smernicah na javne razpise ni treba vabiti ponudnikov iz tretjih držav, ki niso podpisnice
sporazumov z EU, ki določajo recipročnost glede upoštevanja okoljskih, delavskih in drugih
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standardov. S tem bi preprečili, da bi na razpisih sodelovala podjetja, ki bi zaradi nižjih
standardov lahko nastopala z dampinškimi cenami.
Koalicijski člani odbora so pozdravili predlog zakona in poudarjali pomen čimprejšnjega
zagona gospodarstva tudi prek investicij, saj so izvozniki v težkem položaju. Mateja Udovč
(SMC) je sicer izrazila več pomislekov, med drugim glede kriterijev za uvrščanje investicij
na seznam in glede odločanja o prednostni obravnavi na sodiščih, saj prednostno
obravnavo določajo tudi drugi zakoni.
Opozicija je menila, da je predlog premalo konkreten glede sestave in pristojnosti komisije
ter glede tega, katere investicije bodo na seznamu. Rudi Medved (LMŠ) je predlagal
dopolnilo, da bi se na seznam uvrstilo projekte, za katere je v proračunih za leto 2020 in
2021 že predvideno državno poroštvo (gradnja drugega tira, tretja razvojna os, nakup
stanovanj), a ga je odbor zavrnil. V LMŠ so se zavzeli za to, da bi se spodbujalo vse
investicije, tudi manjše in tudi npr. energetsko sanacijo stavb.
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Andrej Rajh (SAB) je poudaril pomen infrastrukturnih investicij za zagon gospodarstva, pri
čemer je bil kritičen do prerazporeditve 130 milijonov evrov s postavke ministrstva za
infrastrukturo za namen boja proti epidemiji, saj se ne ve, katerim projektom so denar vzeli.
Ključni razlog za dolgotrajne postopke vidi v tem, da sodišča višje stopnje o zadevah
velikokrat ne odločijo, ampak jih pošljejo na prvo stopnjo v nov postopek.
Najbolj kritični so bili v Levici. Kot je menil Željko Cigler (Levica), je zakon vsebinsko prazen
in daje "bianco menico za nekaj novih tešev 6". "Zakon ustvarja pravno podlago za
nezakonitosti in korupcijo," je dodal. Izpostavil je načrtovano gradnjo hidroelektrarne (HE)
Mokrice in zahteval, da se s seznama naložb umaknejo vse HE, saj da so vse koncesije,
izdane po letu 2004, neveljavne, ker ni bilo izvedenih presoj vplivov na okolje pred izdajo
koncesij, kot zahteva evropska zakonodaja.
Nataša Sukič (Levica) se je vprašala, "ali pospešitev postopkov pomeni, da bomo malo
preskakovali, da bomo po domače pridobivali okoljevarstvene presoje ... ker smo že
odpravili administrativno oviro v obliki nevladnih organizacij".
Vlada predvideva, da bo na seznami za okoli 500 milijonov evrov investicij z različnih
področij. Resorni minister Andrej Vizjak je minuli teden med primeri investicij navedel
železniške povezave drugi tir Koper-Divača, železniško vozlišče Pragersko in gorenjsko
progo, energetske objekte, kot je HE Mokrice, ljubljanski potniški center Emonika ter novo
stavbo Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK 2).
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Vizjak po neuspeli tožbi Rova upa na čimprejšnjo
realizacijo tretje razvojne osi
28.05.2020 19:56

Ljubljana, 28. maja (STA) - Okoljski minister Andrej Vizjak po neuspeli tožbi združenja
Rovo proti gradbenemu dovoljenju za prva dela na odseku načrtovane hitre ceste
Velenje-Slovenj Gradec upa na čimprejšnji začetek gradnje tretje razvojne osi. Danes
se je srečal s predstavniki Mladinske iniciative za tretjo razvojno os in dejal, da so
njihove zahteve povsem na mestu.
Tretja razvojna os je po Vizjakovih besedah eden od projektov, zaradi katerih so na
ministrstvu za okolje in prostor v okviru protikriznih ukrepov predlagali nekatere spremembe
gradbene zakonodaje v smislu učinkovitejše gradnje. "Eden izmed teh ukrepov je, da se
lahko prične graditi na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja, torej ni treba čakati na
pravnomočnost," je izpostavil.
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Po ministrovih besedah so v DZ danes obravnavali tudi oceno ustavnosti členov
interventnih ukrepov na tem področju, pri čemer je tudi zakonodajno-pravna služba DZ
ocenila, da je v skladu z zakonodajo praviloma vsaka odločba izvršljiva takrat, ko je
dokončna in da je izvršljivost, vezana na pravnomočnost, zgolj izjema, ki mora biti posebej
zapisana v zakonu.
"Želimo si, da se tretja razvojna os začne graditi po fazah, v skladu s pridobljenimi
dokončnimi gradbenimi dovoljenji, čim prej," je poudaril Vizjak. Kot je napovedal, bodo na
ministrstvu naredili vse, da bodo postopki prostorskega umeščanja in izdaje gradbenih
dovoljenj tekli kar se da učinkovito in nemoteno. Zahteve Mladinske iniciative za tretjo
razvojno os, da čim prej pride do realizacije tretje razvojne osi, so povsem na mestu, je
poudaril minister.
Aljaž Verhovnik iz omenjene iniciative je podprl napore ministrstva in vlade, da se bo prva
lopata na projektu zasajena letos. "Srčno upam, da bo do tega res prišlo, kajti skrajni čas je
in vsi kazalniki kažejo, da ljudje na terenu res težko pričakujejo izgradnjo tretje razvojne osi,
ki jo Korošci razumemo predvsem kot cesto upanja," je v izjavi po srečanju dejal Verhovnik.
Kritičen je bil do okoljevarstvenega združenja Rovo, ki je pred tedni na upravnem sodišču
poskušalo izpodbijati gradbeno dovoljenje za prva dela na odseku načrtovane hitre ceste
Velenje-Slovenj Gradec pri Gaberkah. Sodišče je tožbo Rova zavrglo, Vizjak pa je danes
pojasnil, da je bilo združenje neuspešno tudi s pritožbo.
"Nas Korošce je v času koronakrize močno šokirala informacija, da je neko novomeško
okoljevarstveno združenje vložilo tožbo na upravno sodišče, s katero je iz našega vidika
nerazumno želelo izpodbijati izdano gradbeno dovoljenje za začetek gradnje tretje
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razvojne, ki smo se ga veselili po več kot 16 letih čakanja na prvo lopato. Še vedno smo v
tej fazi," je dejal.
Vizjak je ob tem pojasnil postopke glede vključevanja javnosti, civilnih iniciativ in strank v
postopku, v katere so posegli v tretjem protikoronskem zakonu. Kot je pojasnil, postopki
ostajajo praktično nespremenjeni. "Mi smo zgolj posegli v to, da na koncu ne more priti do
pritoževanja, ki praviloma privede v hude zaostanke projektov," je bil jasen.

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

"Pogosto slišimo, da so te miniaturne nevladne organizacije branik narave, a temu ni tako.
Verjetno je vsak odgovoren državljan branik okolja in narave, nenazadnje so to vse
strokovne inštitucije, ki izdelujejo dokumentacijo in ki dajejo na to dokumentacijo mnenja in
soglasja," je dejal Vizjak.
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